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Кошти, виграні ТОВ «Газета Вишгород» на тендері, вчетверо 
перевищують повне утримання цієї «комерційної» структури

Повний абзац!..

На власний піар в газетах та на телебаченні у 2020 р.
О. Момот висмоктав з бюджету більше 3 млн. гривень

(Продовження на стор-х 6-7)
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Голосування проекту рішення
«Про міський бюджет... 
міськради на 2020 рік»  
(в цілому зі змінами)

або Як О. Момот розвів виборців на 2,8 мільйони гривень, «роздержавивши» газету «Вишгород»
У жовтні 2015 р. ВР України проголосувала за Закон України «Про реформування державних 

і комунальних друкованих засобів масової інформації». Закон вкрай необхідний, оскільки про-
тягом 24-х років незалежності України на той момент система ЗМІ залишалася у нас такою ж, як 
і при СРСР — вільних і незалежних засобів масової інформації, практично, не існувало. Кожна 
державна адміністрація і кожна місцева рада мали свою газету, в якій були засновниками або 
співзасновниками. В такій ситуації журналісти не могли виконувати свою основну функцію, — 
«ланцюгових псів демократії» — і критикувати владу, оскільки годувалися з рук засновників — 
цієї самої влади. 

Отже, ідея була прекрасна — звільнити журналістів з цієї кабали і зробити незалежними. 
Однак, як і всі «реформи» П. Порошенка, ця «реформа» не просто була провалена, а значно 

погіршила існуючу на той момент ситуацію. Стараннями місцевих князьків і царків.
Не вірите? Даремно. Адже все це, шановні читачі, відбулося прямо у вас на очах. Мало того — 

вас цинічно й нахабно обдурили за ваші ж гроші. Як, втім, і державу Україна.
І, що цікаво, продовжують дурити й далі...
Отже, давайте подивимося як саме ця «реформа» відбулася в нашому місті. А задля цього — 

уважно слідкуємо за спритними пальцями міського голови О. Момота і К°. 
Бо тут, як кажуть, суцільна спритність рук і — ніякого шахрайства...  
ЯК ДЕПУТАТІВ НА 59-Й СЕСІЇ

МІСЬКРАДИ ЗМУСИЛИ
УЗАКОНИТИ ЗЛОЧИН

Восени минулого року Вишго-
родська міська рада оголосила 
закупівлю «Послуг з висвітлення 
діяльності виконавчого коміте-
ту Вишгородської міської ради 
та Вишгородської міської ради 

друкованими засобами масо-
вої інформації» (https://ргоzогго.
gоу.uа/tendег/UA-2019-11-12-
003264-b).

Очікувана вартість закупівлі 
склала 2 млн. 800 тис. грн. 

Окрім ТОВ «Газета Вишгород» 
в конкурсі також взяло участь 
ТОВ «Газета «Слово».

Перемогло ТОВ «Газета «Виш-
город». Запропонувавши... на 16 
тис. грн. менше очікуваної ціни, а 

саме — 2 млн. 784 тис. грн. 
Вже 16 грудня 2019 р. ТОВ «Га-

зета «Вишгород» уклала з місь-
крадою  договір на ці 2 млн. 784 
тис. грн.

Однак, виграти конкурс мало. 
Потрібно ще ці гроші отримати. А 
для того, щоб їх отримати, депу-
тати повинні були підтримати два 
проекти рішення — відповідну 
Програму (економічної підтримки 
засобів масової інформації міс-

цевого значення на 2020 рік) та 
бюджет на 2020 рік. 

Обидва були винесені на 59-ту 
сесію міськради, яка відбулася 
24 грудня 2019 р. І обидва були 
підтримані більшістю депутатів. 
Ця сама «промерська» більшість 
не дозволила опозиційним депу-
татам розглянути Програму, про 
яку йдеться, окремо. І для того, 
щоб їх не звинуватили в тому, що 
вони «проти розвитку міста», ці 
депутати змушені були проголо-
сувати й за цю програму в загаль-
ному пакеті програм розвитку. 

Те ж саме відбулося й з питан-
ням бюджету, хоча тут частина 
депутатів не проголосувала або 
проголосувала «проти» (див. 
нижче).

Отже, «Програма економічної 
підтримки засобів масової інфор-
мації місцевого значення на 2020 
рік» передбачає виділення ЗМІ 
лише за рахунок загального фон-
ду не менше 3 млн. 50 тис. грн.

З них, як ми дізналися з Дого-
вору між Вишгородською міською 
радою та ТОВ «Газета «Вишго-

род» №290, комерційна струк-
тура — тепер незалежна газета 
«Вишгород» у вигляді ТОВ отри-
мала 2 млн. 784 тис. грн.     

Однак, для того, щоб зрозуміти  
за що саме це ТОВ отримало такі 
кошти і що це для нього і для нас 
із вами означає, є сенс згадати 
звідки це товариство взялося. 

ЗГАДАЙМО ЯК В. ТКАЧ ГАЗЕТУ 
«ВИШГОРОД» РОЗДЕРЖАВИВ

В №1 (328) від 20.02.2019 р. 
в статті «Кому сьогодні нале-
жить газета «Вишгород»?» ми 
детально розповіли як колишній 
директор КП «Редакція газети 
«Вишгород» В. Ткач перетворив 
це комунальне підприємство, де 
працювало 8 людей, в приватну 
структуру — ТОВ «Газета «Виш-
город». 

Згідно із Законом України «Про 
реформування державних і ко-
мунальних друкованих засобів 
масової інформації», кожен із 
восьми працівників КП «Редакція 
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газ еті «Вишгород»
2,8 мільйони! Шоб 

і на «Мою Вишгородщину» 
вистачило, і на «Правду

тут!». І шоб шефу 
на кишеню шось 

залишилося!



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

Життя депутатське

Секрет успіху Володимира Лісогора: 
депутатський підряд» для розбудови

2
Мой город...
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ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

____________сесія VII скликання

РІШЕННЯ

_________2020р. №

Про внесення змін 
до рішення Вишгородської
міської ряди №33/14 від 22.12.2017 року

Керуючись ст. 12, 118, 120 Земельного кодексу України, п.34 ч.І ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п.1 рішення Вишгородської міської ради №33/14 
від 22.12.2017 року «Про надання дозволу на розробку проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Козаку О.В.» 
та викласти п. 1 даного рішення в наступній редакції: «1. Надати дозвіл 
гр. КОЗАКУ Олегу Вікторовичу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селян-
ського господарства, орієнтовною площею 0,0400 га, яка розташована в 
м. Вишгород, вул. П. Калнишевського, Вишгородського району, Київської 
області».

2. В іншій частині рішення Вишгородської міської ради №33/14 від 
22.12.2017 року залишити без змін.

3. Контроль за даним рішенням покласти на постійну комісію з питань 
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища.

Міський голова                                                        О. Момот

СКАНДАЛ ПІД ЧАС СЕСІЇ: 
ДЕПУТАТАМ ПРОПОНУВАЛИ
ГРОШІ ЗА ГОЛОСУВАННЯ?

Під час 60-ї сесії міської ради 
7 лютого ц. р. стався не дуже 
приємний для О. Момота і К° 
інцидент — Олена Московсь-
ка в сесійній залі заявила, що 
чула, як представник О. Козака, 
який звернувся до міської ради 
з проханням про зміну цільового 
призначення земельної ділянки, 
домовлявся з окремими депута-
тами про платне голосування за 
згаданий проект рішення.

Серйозність звинувачення спо-
нукає до більш детального пояс-
нення ситуації. 

В 2017 р. гр. О. Козак звер-
нувся до депутатів з проханням 
надати йому дозвіл на розробку 
проекту землеустрою земельної 

ділянки площею 0,04 га по вул. 
Калнишевського. Як пояснила 
нам дружина О. Козака, ділянка 
раніше належала вже покійній 
прихожанці церви св. Бориса і 
Гліба, де служить О. Козак, а та 
неофіційно заповіла його церкві. 

В заяві О. Козак попросив 
ділянку під житлове будівництво. 
Однак, коли дізнався, що в силу 
різних причин таке будівництво 
можуть не дозволити, звернув-
ся до міської ради з проханням 
змінити цільове призначення на 
ведення особистого селянського 
господарства. Саме цей проект 
рішення і розглядала сесія (див. 
нижче).

Однак, поряд з цією ділянкою 
знаходиться земельна ділянка О. 
Московської, яка теж претендує 
на згадані 4 сотки.

Ось її виступ на сесії: 

«Шановні депутати! Шанов-
ні присутні! До цього часу, поки 
мене особисто це не торкнулося, 
я в цьому залі не була. І я завжди, 
— прожила 60 років, — думала, 
що ми вибираємо депутатів... ну, 
самих кращих. І які йдуть в кор-
пус депутатський захищати пра-
ва людей. Але захищати чесно, 
розбиратися і тоді голосувати. 

Ось сьогодні ми розглядає-
мо питання 2017 року. Коли пан 
Козак всіх, — і вас, і присутніх, і 
керівництво ввів в оману. Він ска-
зав, що ця ділянка оброблялася, 
і скільки він туди сил приклав. Він 
навіть пропонував, якщо пам’я-
таєте: от давайте зараз поїдемо 
й подивитесь! Але тоді випав 
сніг. І ви проголосували, якби все 
нормально. І голосувала наша 
Тетяна Олексіївна (Бражнікова 
— авт). І після того, коли сніг зій-
шов, я попросила, принципово, 
домовилась, дала машину і за-
просила Тетяну Олексіївну. Для 
того, щоб вона переконалась як 
ця ділянка начебто оброблялась. 
І Тетяна Олексіївна, коли приїха-
ла  і подивилась, запитала: «А 
кому ж вірити?»... І після того так 
ця ділянка й не оброблялася... 

Учора було засідання земель-
ної комісії. Мене попросили, я 

прийшла. Все прекрасно, про-
голосували члени комісії, мені 
сказали — документи готуйте, 
все нормально. Сюди мені ска-
зали, навіть непотрібно йти. Але 
я прийшла... Бо коли я прийшла 
на засідання комісіїї, що я поба-
чила? Я напишу про це в газетах, 
це вже чесно... Я побачила, що 
посланці від цієї людини, Козака, 
ходили і  депутатам, які зараз тут 
сидять,  пропонували голосувати 
за гроші. Я не буду називати...   

О. Момот: Я думаю, на цьому 
краще завершити! Думаю, не 
треба.

О. Московська: Ні, я скажу. Так 
от, коли вони зробили перерву, 
я спускаюся вниз, і в переході... 
стоїть ваш депутат Лісогор з дру-
жиною, і з ним стоїть та людина 
Козака і каже: дуже вас прошу, 
підтримайте і так далі...  Я виход-
жу на вулицю, беру телефон, ніби 
говорю, туди ж виходить Лісогор, 
його дружина і та людина Козака. 
І продовжують спілкуватися... Я 
не можу озвучити яку суму про-
понують. Це не сто і не двісті...  
(Крики в залі: «Чому? Кажіть!»). 
П’ятнадцять тисяч! Для того, щоб 
підтримали Козака! От і все!».

Коли О. Московська після 
виступу йшла до свого місця, В. 

Лісогор перехопив її по дорозі і 
почав доводити, що вона його з 
кимось переплутала, що ніяких 
грошей він ні в кого не брав і т. ін. 
Виглядало це, звичайно, не дуже 
привабливо. Так само, як, до речі, 
і намагання О. Момота завадити 
О. Московській висловитися...

Доречі, більшість депутатів цей 
проект рішення не підтримала. 
А от В. Лісогор з дружиною про-
голосував «за». Як і Д. Корній-
чук, М. Кравченко, Б. Руденок і 
А. Шока — всі члени групи «Єд-
ність»...   

Звичайно, «не пойман — не 
вор», як каже відоме російське 
прислів’я. Довести, чи бере гро-
ші В. Лісогор за голосування, чи 
ні — неможливо. Однак, навряд 
чи О. Московська, судячи з її 
виступу — абсолютно притомна 
й освічена людина, педагог за 
освітою,— просто так взяла і при-
думала розмову такого собі пред-
ставника О. Козака з подружжям 
Лісогорів. А потім розповіла про 
це привселюдно, в сесійній залі. 

Отже, розмова, швидше за все, 
була. І гроші, цілком можливо, 
пропонували. А якщо так, і йдеть-
ся про суми, подібні озвученій О. 
Московською, то свій округ в тих 
же продуктових пайках можно 
просто втопити. І хай «лохторат» 
попробує в такій ситуації принци-
пово відмовитись від продуктово-
го набору — відомо ж що гроші 
не пахнуть... 

Та справа в іншому: якщо така 
розмова дійсно була, то чому 
вона взагалі стала можливою?

Тому, що все таємне рано чи 
пізно стає явним. Якщо В. Лісогор 
і його команда хоча б одного разу 
в когось взяли кошти за голосу-
вання, це обов’язково стало ві-
домим. Таку інформацію просто 
неможливо приховати. Бо вона 
передається, як кажуть, із вуст 
в уста. І той, хто це провернув, 
обов’язково цим похвалиться. І 
обов’язково знайдеться той, хто 
спробує так само вирішити й своє 
питання. 

Саме так, до речі, і розбе-
щується суспільство. І доводить-
ся, кінець кінцем, до того рівня, 
на якому ми всі зараз  знаходи-
мося... Однак, все це, повторюю, 
лише припущення. 

А фактом є, наприклад, те, що  
В. Лісогор їздить на автомібілі  
BMW представницького класу. 
Ми намагалися знайти цей ав-
томобіль в електронних декла-
раціях Володимира починаючи з 
2016 р. Але так і не знайшли.

Фактом є те, що коли Володи-
мира називають підприємцем, він 
дивується і навіть ображається. І 
пояснює, що він бізнесом не зай-
мається, а є громадським діячем.    

Однак, з іншого боку є факти,  
які наочно і беззаперечно під-
тверджують просто-таки феноме-
нальні успіхі подружжя Лісогорів 
у бізнесі. Давайте, наприклад, 
хоча б проаналізуємо  електрон-
ну декларацію В. Лісогора за 
2019 рік — вона є у відкритому 
доступі. Тим паче, що там вказані 
статки і його дружини О. Лісогор, 
яка теж є депутатом міської ради. 

28 вересня 2019 р. Традицій-
не щорічне виїздне засідання 
ГО «ВИШГОРОД — НАШ ДІМ»: 
Олена Лісогор, Борис Матко 
та Володими Лісогор

Після виступу О. Московську по дорозі на своє місце зупинив 
В. Лісогор...

У вересні 2014 р., за два місяці до позачергових виборів у ВР України депутати міської ради 
6-го скликання (2010-2015 р. р.) — Володимир Лісогор та Дмитро Корнійчук заснували громадску 
організацію «Вишгород — наш дім». 

З якою метою? Та задля того, щоб за її допомогою підтримати на виборах до ВР України свого 
шефа — міського голову В. Решетняка. Адже вони вже давно, — з самого моменту виборів, — 
перебували в створеній ним у міській раді більшості. І завжди голосували так, як потрібно було 
міському голові — особливо не вникаючи в суть проектів рішень, які продукувалися апаратом 
ради. 

Однак, нічого з цього не вийшло. 
На позачергових виборах до ВР України В. Решетняк зайняв лише 5 місце, набравши вчетверо 

менше голосів, ніж його, як він вважав, основний конкурент — Я. Москаленко. 
Однак, засновників ГО «Вишгород — наш дім» насправді турбувало не стільки те, чи стане В. 

Решетняк депутатом Верховної Ради України, стільки те, щоб він запам’ятав: вони намагалися 
йому допомогти. Тому, що, роблячи вигляд, що хочуть допомогти міському голові (як і будь-кому 
іншому), насправді хотіли допомогти лише самі собі. І — власному бізнесу. 

Засновників ГО «Вишгород — наш дім» в дійсності ніколи не цікавив ні сам В. Решетняк, ні 
його світогляд, ні його світосприйняття, ні його ідеї — лише посада і можливості, які вона дає. Їм 
особисто. За їх вірну службу.

Саме тому рівно через рік саме ці люди так само вірно почали служити вже іншому шефу — О. 
Момоту. Якого В. Решетняк, між іншим, не те, що не поважав, а зневажав всією душею. 

Причому, В. Лісогор та Д. Корнійчук не просто самі, особисто почали самовіддано прислужу-
вати О. Момоту, а, використавши набутий протягом попереднього скликання досвід, створили 
для цього цілу депутатську группу, назвавши її «Єдність».  Яка й стала кістяком промерської 
більшості цього скликання. 

В минулому номері в статті «Один день депутата» ми розповіли про «подвиги» й статки одного 
з засновників ГО «Вишгород — наш дім» Д. Корнійчука. В цьому — розповідаємо про іншого. В. 
Лісогора. До речі — керівника цієї громадської організації з моменту її заснування.
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 власного «підпільного» бізнесу

Отже. 
ЕЛЕКТРОННА ДЕКЛАРАЦІЯ

В. ЛІСОГОРА ЗА 2019 РІК
(ЗДАНА 31 СІЧНЯ 2020 Р.)

...3. ОБ’ЄКТИ НЕРУХОМОСТІ

— квартира, набуття права 
13.12.2005 р., загальна площа 
94,4 кв. м., Вишгород, співвлас-
ники з дружиною О. Лісогор;

— земельна ділянка, набуття 
права 01.07.2004 р., загальна 
площа 1053 кв. м., Вишгород, 
власник В. Лісогор;

— земельна ділянка, набуття 
права 01.07.2004 р., загальна 
площа 1000 кв. м., Вишгород,  
власник В. Лісогор;

— земельна ділянка, набуття 
права 17.07.2012 р, площа 400 
кв. м., Вишгород, власник В. Лі-
согор;

— житловий будинок, набут-
тя права 01.07.2004 р, загаль-
на площа 68,1 кв. м., Вишгород, 
власник В. Лісогор;

— земельна ділянка, набуття 
права 16.06.2004 р., загальна 
площа 768 кв. м., с. Хотянівка, 
власник В. Лісогор;

— садовий (дачний) будинок,  
набуття права 16.06.2004 р., за-
гальна площа 86,7 кв. м., Вишго-
род, власник В. Лісогор;

— земельна ділянка, набуття 
права 29.12.2001 р., загальна 
площа 630 кв. м, Вишгород, влас-
ник В. Лісогор;

— земельна ділянка, набут-
тя права 25.04.2012 р., загаль-
на площа 286 кв. м., Вишгород, 
оренда, 100%, юридична особа;

— садовий (дачний) будинок,  
набуття права 25.04.2001 р., за-

гальна площа 73,9 кв. м., Вишго-
род, власник В. Лісогор;

— магазин, набуття права 
17.10.2011 р., загальна площа 
367,3 кв. м., Вишгород, власник 
В. Лісогор;

— нежитлове приміщення,  
набуття права 19.02.2015 р., за-
гальна площа 129 кв. м., Вишго-
род, власник В. Лісогор;

— нежитлове приміщення, на-
буття права  30.12.2016 р., за-
гальна площа 71,4 кв. м., Вишго-
род, власник В. Лісогор;

— нежитлове приміщення,  
набуття права 30.12.2016 р., за-
гальна площа 64,9 кв. м., Вишго-
род, власник В. Лісогор;

— гараж, набуття права 
12.10.2005 р., загальна площа 96 
кв. м, Вишгород, власник В. Лісо-
гор;

— земельна ділянка, набут-
тя права 03.09.2015 р., загаль-
на площа 503 кв. м., Вишгород, 
власник дружина О. Лісогор;

— садовий (дачний) будинок,  
набуття права 03.09.2015 р., за-
гальна площа 110,1 кв. м., Вишго-
род, власник дружина О. Лісогор;

— земельна ділянка, набуття 
права 05.04.2012 р., загальна 
площа 30 кв. м., Вишгород, влас-
ник дружина О. Лісогор;

— гараж, набуття права 
05.04.2012 р., загальна площа 
46,8 кв. м., Вишгород, власник 
дружина О. Лісогор;

— нежитлове приміщення, на-
буття права 21.03.2016 р., за-
гальна площа 45 кв. м., Вишго-
род, власник дружина О. Лісогор;

— нежитлове приміщення, на-
буття права 27.05.2016 р., за-
гальна площа 10,1 кв. м., Вишго-

род, власник дружина О. Лісогор;
— нежитлове приміщення,  

набуття права 27.05.2016 р., за-
гальна площа 11,2 кв. м., Вишго-
род, власник дружина О. Лісогор;

— магазин, (декларує дружина 
О. Лісогор, набуття права не пові-
домлена), загальна площа 47,4 
кв. м, Вишгород, оренда; 

— магазин, (декларує дружина 
О. Лісогор, набуття права не пові-
домлена), загальна площа 83,8 
кв. м, Вишгород,  оренда; 

— земельна ділянка, набуття 
права 12.07.2019 р., загальна 
площа 52 кв. м., Вишгород, влас-
ник В. Лісогор.

...6.   ЦІННЕ РУХОМЕ МАЙНО 
— ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

— автомобіль вантажний, на-
буття права 02.11.2004 р., марка 
MERCEDES-BENZ, модель 308, 
рік випуску 1995, власник В. Лі-
согор;

— автомобіль вантажний, на-
буття права 26.06.2013 р., марка 
VOLKSWAGEN, модель LT 28, рік 
випуску 2004, власник В. Лісогор;

— автомобіль легковий, на-
буття права 09.01.2008 р., мар-
ка MERCEDES-BENZ, модель E 
300, рік випуску:1995, власник 
дружина О. Лісогор.

...11.   ДОХОДИ (ПОДАРУНКИ)

— декларує В. Лісогор, надан-
ня майна в оренду — 173 тис. 
435 грн;

— декларує О. Лісогор, дохід 
від зайняття підприємницькою 
діяльністю — 584 тис. 786 грн.;

— декларує О. Лісогор, дохід 

від надання майна в оренду — 24 
тис. 500 грн.

12.   ГРОШОВІ АКТИВИ

— В. Лісогор — кошти, позичені 
третім особам — 240 000 грн.;

— О. Лісогор — готівкові кошти 
— 26 000 дол. USD;

— О. Лісогор — кошти, позичені 
третім особам — 127 000 грн.;

— В. Лісогор, готівкові кошти 
3000 EUR; 

— В. Лісогор, готівкові кошти 
1500 дол. USD;

Отже, на двох В. Лісогор з 
дружиною мають квартиру біля 
100 кв. метрів, житловий буди-
нок площею біля 70 кв. метрів, 
три садових будинки — 90, 74 
та 110 кв. метрів, три магазини 
— площею біля 368, 47 та 84 кв. 
метрів, два гаражі площею 96 та 
47 кв. метрів, шість нежитлових 
приміщень. А ще — 8 земельних 
ділянок у Вишгороді та одну в Хо-
тянівці.

Однак, це — лише те, що відо-
бражено в їхніх деклараціях. 

ТЕ, ЩО, МОЖЛИВО, ТЕЖ 
НАЛЕЖИТЬ ЛІСОГОРАМ, АЛЕ 
В ДЕКЛАРАЦІЇ НЕ УВІЙШЛО

На жаль, наші закони напи-
сані так, що виглядають, ну, точ-
нісінько, як демократичні, але 
не працюють. А якщо й могли б 
спрацювати, то контролювати їх 
виконнання мають зовсім не наші 
продажні чиновники, правоохо-
ронці та судді. 

Отже, все залишилося так, як 
і було в СРСР: закон як дишло,  
куди повернеш — туди й вийшло.

Виходить завжди так, що людина, 
яка з відчаю вкрала буханку хлі-
ба сідає на п’ять років, а шахрай, 
який зумів вкрасти завод чи газо-
ве родовище — стає міністром 
або шанованим політиком. 

В декларацію потрібно вне-
сти лише те, що оформлено на 
близьких родичів. Іншими слова-
ми, якщо ти примудрився влас-
не майно записати на дядька з 
тіткою або на друга дитинства, 
то воно вже, начебто, й не твоє. 
Хоча кожній собаці відомо, що 
воно саме твоє. Так і тут.

Магазини з фірменим логоти-
пом «Вега» на дачному масиві 
«Дніпро», біля Кривого озера в 
Хотянівці та в центрі Новосілок, 
які, швидше за все належать Лі-
согорам, чи то оформлені на ко-
гось іншого, чи то просто не вне-
сені в декларацію. Так само, як 
кілька магазинів автозапчастин 
у Вишгороді. Так само, як про-
дуктові кіоски по селах району. 
І як ще невідомо скільки і якого 
майна, яке подружжя депутатів 
заробило важкою непосильною 
депутатською працею.

Бо статки й заможне життя в 
нашій країні загалом і у нашому 
місті зокрема залежать зовсім не 
від здібностей, таланту, наполег-
ливості чи працездатності. Го-
ловне тут зовсім інше — завжди 
бути з владою та при владі. 

Зробити так, щоб влада на тебе 
спиралася і без тебе, ну, просто 
жити не могла. І красти теж. От 
тоді у тебе буде всього багато.

 Подружжя Лісогорів — цьому 
яскравий приклад і підтверджен-
ня.

   В. Борзовець

В цьому гастрономі після 22.00 завжди можна прид-
бати спиртне. Хоча це суворо заборонено! Відпуска-
ють за готівку і чеків не видають. Ну, що ж, очевидно 
таким депутатам закон не писаний... 

А цей чудовий торговий комплекс розташований в самому центрі с. Но-
восілки і є в цьому селі, мабуть, найбільшим. Правда, його в електронних 
деклараціях депутатів Володимира та Олени Лісогорів теж немає. Як і ба-
гато чого іншого...

Магазин «Вега» в центрі дачного масиву «Дніпро» Магазин «Вега» в Хотянівці біля Кривого озера

Від редакції
Але якщо гребеш під себе за-

надто багато, ображаються на-
віть подільники. Члени групи 
«Єдність», подейкують, давно 
незадоволені тим, що коли ко-
жен з них отримує, наприклад, 
5 тисяч «винагороди» від за-
мовника, то Лісогори несуть 
додому 10. Вони вважають, що 
це несправедливо. Їх можна 
зрозуміти. 

З іншого боку, як не поспів-
чувати й подружжю Лісогорів? 
Бо й вони, начебто, постра-
ждали. Розраховували на три  
мандати — йшла в депутати і їх 
донька. А отримали лише два. 
Тож, тепер замість 15 тисяч від 
замовника (при 5 на душу) не-
суть додому лише 10...   

Майбутнє, як нам здається — 
за Лісогорами. Бо — креатив і 
винахідливість! Отже, очікує-
мо в наступному складі ради 
всю велику родину Лісогорів!  

Що стосується депутатів-о-
динаків, то їм залишається 
лише порадити — думайте, 
хлопці. Або ви люди серйозні, 
прийшли реально заробля-
ти, або так... вирішили про-
сто  ванька поваляти. Якщо 
люди серйозні — підключайте 
сім’ї. Дружин. Чоловіків. Дітей. 
Батьків. Бо без сімейного під-
ряду в депутатах серйозним 
людям робити немає чого. 

Так, сміх один...
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61-а сесія міськради

Знаєте чому саме переваж-
ну частину свого рабочого часу 
присвячує О. Момот? Розробці 
різноманітних хитромудрих схем 
по виводу бюджетних коштів в 
приватні кишені. При реалізації 
яких отримує з кожної такої опе-
рації свою долю. Тож, арифмети-
ка проста — чим більше виведе, 
тим більше отримає сам. 

Для того, щоб це зрозуміти, 
зовсім не потрібно бути генієм. 
Достатньо просто уважно слідку-
вати за його спритними пальця-
ми. 

Згадайте лише числених ФО-
Пів, через яких «проганяються» 
мільйони бюджетних коштів, — 
від Ірини Приходько (16 тис. грн. 
щомісяця при чотирьох юристах 
міськвиконкому) до братів Ру-
блівських з їх «золотими» пар-
канчиками; згадайте металеві 
МАФи-туалети по 40 тис. доларів; 
згадайте розвалюхи-автобуси, 
які були придбані як нові і за які 
були переплачені чотири з по-
ловиною мільйони гривень; зга-
дайте щосесійний дерибан зем-
лі на підставних осіб; згадайте 
МАФи своїм людям на кожному 
кутку міста; згадайте забудов-
ників, які роблять в місті все, що 
їм заманеться; згадайте газету 
«Вишгород», яку О. Момот після 
«роздержавлення» мало того, що 
взяв на повне утримання за наші 
гроші, а ще й примудрився вкра-
сти на цій операції 2 мільйони... 

Цей список можна продовжува-
ти безкінечно. Тут не можна і не-
має ніякого сенсу вести мову про 
якісь окремі порушення закону 
чи злочини, — майже п’ятирічне 

головування в місті О. Момота, 
фактично, є суцільним ланцюгом 
злочинів проти міста і його жи-
телів. 

Отже, смішно ставити питан-
ня таким чином: то за що ж ми 
платимо О. Момоту такі шалені 
гроші? Питання потрібно стави-
ти по-іншому: чому замість того, 
щоб давно відправити О. Момота 
і К° у тюрму, ми платимо їм ша-
лені гроші?

Саме О. Момот є мозговим 
центром, який ініціює і органі-
зовує роботу своїх підлеглих по 
викачуванню з міського бюджету 
коштів громади. Саме для цього 
йому потрібні всі його четверо 
заступників. І вони (включаючи 
І. Свистуна) справно виконують 
всі настанови та доручення свого 
шефа. Просто І. Свистун, на від-
міну від  М. Мельник, О. Рачин-
ського (який вже звільнився) та 
Т. Іванова, ще й щось робить для 
міста.

По великому рахунку, чесному 
міському голові в нашому місті, 
за  нормальної організації роботи 
міськвиконкому та його апарату, 
достатньо двох заступників — 
одного по раді (секретаря ради) 
та одного — з виконавчих органів 

ради. Але ми годуємо чотирьох. 
Та ще й як щедро годуємо! Тільки 
на те, щоб утримувати О. Момо-
та та чотирьох його заступників 
витрачаємо біля трьох мільйонів 
на рік! Доречі — минулого року на 
матеріальну допомогу всім жите-
лям міста було виділено 3 млн. 
900 тис. грн...

...Відкрив останній номер газети 
«Вишгород», де на першій сторін-
ці мер хвалиться тим, що на свою 
премію та всі надбавки витратив 
на підтримку малозабезпечених 
вишгородців, багатодітних родин, 
закупивши 1000 продовольчих 
наборів. І закликає депутатський 
корпус «приєднатися до його іні-
ціативи».

Цинізм вищої проби. Бо ці 1000 
продовольчих наборів він заку-
пив за бюджетні кошти. Депутати 
ж, які, як відомо, не отримують 
зарплати та ще й працюють за 
апарат виконкому (згадайте роз-
слідування по КП «Вишгородпа-
странс»), мають витратити свої.

Чи може О. Момот мав на увазі 
депутатів своєї більшості, зокре-
ма групу «Єдність»? 

Тоді підтримую. Вкраденим по-
трібно ділитися.

В. Борзовець

Шановний Артеме Володимировичу!

Апарат виконавчого комітету Вишгородської міської ради, опрацював-
ши Ваше депутатське звернення щодо надання інформації стосовно нара-
хованих заробітних плат у 2019 році, включаючи всі надбавки, премію-
вання, та матеріальну допомогу Вишгородському міському голові та його 
заступникам (вх. 2-20/744 від 03.03.2020 року), надає запитувану інфор-
мацію:

-  Момот О. В. - 887 636,41 грн.;
- Мельник М. Г. - 529 137,20 грн.;
- Рачинський О. С. - 526 988,22 грн.;
- Свистун І. І. - 508 280,92 грн.;
- Іванов Т. С. - 515 918,85 грн.  

Депутату 
Вишгородської міської ради
VII скликання
Тютюннику А. В.
вул. Шолуденка, 6-В...

Заработная плата Ольоши и его 
бестолковых заместителей за 2019 
год.

Момот Ольоша — 74.000 грн. в ме-
сяц.

Мельник (Потужная) Марина 0151 
44.000 грн. в месяц.

Рачинский Алексей — 44.000 грн. 
в месяц.

Свистун Игорь — 42.000 грн. в ме-
сяц.

Иванов Трофим — 43.000 грн. в 
месяц.

Почти в 3.000.000 грн. в год, обхо-
дятся эти «деятели» вышгородским 
налогоплательщикам...

Хочу напомнить, что адекватные 
депутаты три сессии подряд не под-
держивали решение относительно 
премий в 300% Момоту и его замам, 
требуя отчетности за их деятель-
ность.

После того, как Ольоша три первых 
месяца 2020-го года получил голый 
оклад/жалование, он нашел лазейку 
и теперь назначает премии своим за-
местителям личным распоряжением. 
Без участия депутатов.При этом за 
свою работу они так и не отчитались. 
Ну, а за его личные премии, барыги/
ларьочники и фуфлыжники, собрали 
таки 19 голосов.

Вишгород - Рідне Місто
11 апреля в 19:04 ·

За що саме О. Момот 
та його заступники
отримують 3 мільйони
гривень на рік ?

Ми часто дивуємося чим саме керуються топ-чиновники, призначаючи собі мільйонні зарпла-
ти. Невже ці люди не розуміють, що це злочин — отримувати мільйони в той час, коли звичайний 
пенсіонер отримує дві тисячі, а лікар, вчитель, вчений — три-чотири тисячі гривень?

Все дуже просто. Чиновників не цікавить скільки отримують звичайні люди — ті, хто не відно-
ситься до їх касти. У них зовсім інша логіка: кожен начальник має отримувати значно більше, ніж 
його підлеглий. А оскільки у нас країна чиновників і їх величезна кількість (як по горизонталі, так 
і по вертикалі), то і заробітні плати тих, хто на самій верхівці, виходять мільйонні. Бо ж ті, хто в 
самому низу, теж не бажають отримувати копійки — не для того їх, як то кажуть, мама кохала-пе-
стила...  

От давайте візьмемо, хоча б, нашого міського голову Олексія Момота і К°. Особливо наближе-
ною компанією будемо вважати його чотирьох заступників — першу заступницю Марину Мель-
ник та просто заступників Олексія Рачинського, Ігора Свистуна, Трохима Іванова. 

Реальну користь місту із цих п’яти людей приносить робота лише одного з них — І. Свисту-
на, який відповідає за житлово-комунальне господарство. Діяльність всіх інших не дає місту не 
лише жодної користі, а, навпаки, завдає йому величезну шкоду. Причому — в особливо великих 
розмірах. Але ми це терпимо. І продовжуємо утримувати і годувати із свої кишень не просто трут-
нів, а, фактично, злочинців. Які нас в цей же час цинічно і безсоромно грабують. Так би мовити, 
на знак вдячності...  

На 61-й сесії міськради, що відбулася 7  ц. р., окрім питання 
фінансування КП «Вишгородпастранс», про що ми вже розпові-
ли в минулому номері, ще й щедро роздавали землю. Як завжди 
— в основному на ГАЕС.  

Ось громадяни, які отримали дозвіл на розробку проекту зем-
леустрою в цьому мікрорайоні: Іван Олегович Глазков — 0,15 га, 
Сергій Іванович Гребенніков — 0,15 га, Володимир Вікторович 
Дубицький — 0,10 га, Гліб Генадієвич Іващенко — 0,15 га, Тетяна 
Юріївна Мартиненко — 0,12 га, Валерій Вікторович Шовкун — 
0,15 га, Віталій Євгенійович Нагородний — 0,13 га, Денис Васи-
льович Мельник — 0,10 га, Петро Семенович Похиталюк — 0,10 
га, Руслан Валерійович Терещенко — 0,13 га, Олександр Федо-
рович Бобренок — 0,15 га.

А от О. Єфіменко, який теж отримав такий дозвіл, дещо ви-
діляється серед цих громадян. По-перше, тим, що отримав 
землю на ГАЕС, але за адресою вул. Шолуденко. По-друге — 
оскільки отримав дуже своєрідну земельну ділянку під ведення 
особистого селянського господарства. Так, що навіть самі чле-
ни «земельної» комісії, побачивши її, трохи здивувалися... 

А здивувалися бувалі члени 
комісії, які немало бачили за час 
роботи в її складі, ось чому. 

По-перше ділянка в 20 соток, 
на якій такий собі Олексій Ва-
лерійович Єфіменко планує ви-
рощувати різні сільгоспкультури, 
виявилася... наполовину заас-
фальтованою. І не просто аби 
як заасфальтованою, — ну, взяв 
якийсь йолоп, та й заасфальту-
вав вручну шматок землі серед 
поля, — а заасфальтованою на 
совість. Так, що перетворила-
ся на зручну автостоянку. Пря-
мо біля однієї з грандіозних бу-
дівель, які М. Коваль звів у цьому 
мікрорайоні. По-друге, інша по-
ловина цієї ділянки є не що інше, 
як охайний скверик, над створен-
ням якого явно попрацював не-
поганий дизайнер (див. нижче).

Правда, в проекті рішення з 
20 соток залишилося лише 10, 
— мабуть навіть у цинічних місь-
крадівських апаратників не підня-
лася рука заднім числом офор-
мити самозахоплену земельну 
ділянку під діючою автостоянкою 
як сільгоспугіддя. Зате десять 
відсотків скверика залишилось. 

Цікаво буде відстежити чим 
саме О. Єфіменко його засіє — 
картоплею, морквою, цибулею, 

огірочками чи помідорчиками? 
Побачимо. А може й чимось ще 
цікавішим, враховуючи те, що гр. 
Єфіменко, подейкують, не просто 
якийсь собі громадянин з вулиці, 
а начальник охорони самого М. 
Коваля.  

Втім, подейкують, що і гр. 
Єфіменко просить цю діляноч-
ку не для себе, а для В. Шубки. 
Правда це чи ні — час покаже...

Що стосується всіх інших щас-
ливчиків, які отримали в цьому 
мікрорайоні від 10 до 15 соток, 
то залишається лише здогаду-
ватися чиїми саме вони є на-
чальниками охорони, підлеглими 
менеджерами, сусідами, кумами, 
сестричками, братиками чи ко-
лишніми однокласниками.    

Для того, щоб під час засідань 
комісії перед черговою сесією 
кожного разу з’ясовувати яким 
саме чином цього разу апарат-
ники під керівництвом О. Момота 
вирішили обдурити міську грома-
ду, у депутатів не має ні часу, ні 
можливостей. 

На відміну від О. Момота і К°, у 
яких є і час, і далеко непогані зар-
плати, а отже — всі можливості 
придумувати все нові й нові обо-
рудки із землею міської громади.

Наш кор.

Картопля на асфальті — 
це просто дивовижно!

...А ось так ця земельна ділянка виглядає в натурі

На кадастровій карті ця земельна ділянка порожня. Тут немає 
ні скверика, ні асфальту, ні величезної будівлі поряд...
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№3(342), вторник, 21 апреля 2020 г. 

Позачергова сесія міськради

ВИДІЛИЛИ ВСЕ, ЩО 
ЗАПРОПОНУВАВ О. МОМОТ

Втім, спочатку — які саме пи-
тання були винесені на сесію:

1) про затвердження Програ-
ми проведення заходів із запо-
бігання поширення коронавірусу 
COVID-19 у м. Вишгороді;

2) про внесення змін до рішен-
ня... міськради від 24.12.2019 р. 
№ 59/3 «Про міський бюджет...  
міської ради на 2020 рік»;

3) про передачу основних за-
собів;

4) про оптимізацію виконавчих 
органів міської ради.;

5) про додаткові заходи щодо 
підтримки малого підприємни-
цтва під час загрози епідемії ко-
ронавірусної інфекції COVID-19.

Програму проведення заходів 
із запобігання поширення коро-
навірусу COVID-19 у м. Вишго-
роді депутати підтримали без 
зауважень.

При розгляді другого питан-
ня порядку денного єдине, що 
додав доповідач І. Мірієвський 
— це пропозицію 200 тис. грн. з 
капремонту доріг передати рай-
онній організації Товариства Чер-
воного Хреста України. Депутати 
погодились і підтримали цей про-
ект рішення.  

Отже, які саме зміни були вне-
сені до бюджету, враховуючи, що 
його було перевиконано на 11 
млн. 443 тис. 600 грн.?  

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Заохочувальні виплати пра-

цівникам, які задіяні у заходах 
боротьби з короновірусною ін-
фекцією на території міськради 
— 123 тис. грн., на  придбання 
паливно-мастильних матеріалів 
200 тис. грн. Всього — 323 тис. 
грн. — КП «Благоустрій-Вишго-
род».

Заохочувальні виплати пра-
цівникам КП «Управляюча ком-
панія» — 159 тис. грн.

На заходи по боротьбі з коро-
новірусною інфекцією КП «Више-
гір» — 200 тис. грн.

На поточний ремонт доріг/тро-
туарів/автомобільних парковок 
(міська рада) —  1 млн. грн.

На запобігання та ліквідацію 
надзвичайних ситуацій та наслід-
ків стихійного лиха (міська рада) 
— 540 тис. 100 грн.

Комунальному некомерційно-
му підприємству «Центр первин-
ної медико-санітарної допомоги»  
районної ради — 357 тис. грн.

КП «Вишгородська ЦРЛ»  — 1 
млн. 230 тис. грн.

КП Київської облради «Київсь-
кий облцентр екстреної меддо-
помоги та медицини катастроф» 
Вишгородської станції екстреної 
меддопомоги — 144 тис. грн.

СПЕЦФОНД
На організацію благоустрою на-

селених пунктів (місьрада):  
— придбання обладнання і 

предметів довгострокового кори-
стування —  200 тис. грн. 

— капітальне будівництво — 
500 тис. грн. 

— утримання та розвиток авто-
мобільних доріг та дорожньої ін-
фраструктури (міська рада)  — 3 
млн. 300 тис. грн. 

— Реконструкція ДНЗ «Чебу-
рашка» (вул. Дніпровська, 9-а) — 
3 млн. 331 тис. 825 грн. та  рекон-
струкція ДНЗ «Ластівка» (вул. Б.  
Хмельницького, 4-а) — 158 тис. 
675 грн., всього — 3 млн. 490 
тис. 500 грн.

Перерозподіл 
кошторисних призначень

Зменшити кошторисні призна-
чення по загальному фонду: 

— на оздоровлення та відпо-
чинок дітей (крім заходів з оздо-
ровлення дітей, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи (міська рада)   — на 1 
млн. 300 тис. грн.

— на компенсаційні виплати 
на пільговий проїзд автотранс-
портом окремим категоріям гро-
мадян (КП «Вишгородпастранс») 
—  на 347 тис. 900 грн.

Збільшити кошторисні призна-
чення по загальному фонду:

— з метою проведення заходів 
із запобігання поширення коро-
навірусу COVID-19 у м. Вишго-
род» передбачити видатки для 
забезпечення перевезення пра-
цівників критичної сфери (утри-
мання та розвиток автотранс-
порту (КП «Вишгородпастранс» 
— на 347 тис. 900 грн.

— утримання та розвиток авто-
мобільних доріг та дорожньої ін-
фраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету (міська рада) 
— на 1 млн. 300 тис. грн. 

Профіцит загального фонду 
міського бюджету у сумі 8 млн. 
790 тис. 500 грн. передати до 
спецфонду (бюджет розвитку). 

Направити залишок коштів, що 
утворився на початок 2020 р. по 
спецфонду МЦХЕТУМ «ДЖЕРЕ-
ЛО» в сумі 167 503,74 грн. 

ТО СКІЛЬКИ І КОМУ 
РЕАЛЬНО ВИДІЛИЛИ? 

Отже, в ч. 6 «Програми прове-
дення заходів із запобігання по-
ширення коронавірусу COVID-19 
у м. Вишгород» («Фінансування 
програми») вказано чотири циф-
ри — 540 тис. грн.  міськраді, 123 
тис. грн. КП ВМР «Благоустрій- 
Вишгород», 159 тис. грн. КП 
ВМР «Управляюча компанія» та 
347 тис. 900 грн. КП ВМР «Виш-
городпастранс».  

Всього: 1 млн. 169 тис. 900 
грн.

Причому КП ВМР «Благоустрій 
-Вишгород» та КП ВМР «Управ-
ляюча компанія», — підприєм-
ствам, які реально хоч щось ро-
блять в цьому напрямку, разом 
виділено лише 282 тис. грн. 

А міськраді, КП «Вишегір» та 
КП «Вишгородпастранс» разом 
— 1 млн. 87 тис. 900 грн. 

Ну, добре, КП «Вишегір» 200 
тис. грн. отримало, начебто, на 
охорону набережної Київського 
моря. Хоча від кого там її охоро-
няти і навіщо  особисто мені не 
зовсім зрозуміло. Був я там кіль-
ка разів під час карантину. Абсо-
лютно порожньо. Дійсно, одного 
разу бачив машину громадського 
формування «Варта Київщини». 
Однак, що саме вартові там ро-
били — так і не зрозумів. Можли-
во, охороняли новеньку громад-
ську вбиральню, яку О. Момот 
побудував за 40 тис. доларів?

А тепер давайте розберемося 
на що саме наші депутати виді-
лили ще:

 1 млн. 87 тис. 900 грн. — 200 
тис. грн. = 887 тис. 900 грн.  

540 тис. 100 грн. — Вишгород-
ській міській раді. На що саме? 

Як саме О. Момот із своїми за-
ступниками та 53-ма апаратника-
ми на ці кошти зібрався протидія-
ти підступному коронавірусу?

А дуже просто — допомагати 
виборцям продуктовими пайка-
ми. Від імені себе любимого — 
руками наближених до себе лю-
бимого депутатів. Не вірите? 

Говорять депутати
В. Круковець:

«Мені зателе-
фонував мій ви-
борець, пенсіо-
нер, житель буд. 
22 по вул. Набе-
режній.

Сказав, що 
проїздить повз 

.Півмільйона на піар
або Як О. Момот і К° за бюджетні «коронавірусні»
гроші від свого імені виборцям пайки роздавали

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ 
ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 У МІСТІ ВИШГОРОД

...6. Фінансування Програми
6.1. Фінансування заходів у 2020 році, передбачених Програмою, 

буде здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством, зокрема, через го-
ловного розпорядника бюджетних коштів Вишгородську міську раду 
в сумі не менше 540 100,00 грн., одержувачів коштів міського бюд-
жету: КП ВМР «Благоустрій Вишгород» в сумі не менше 123 000,00 
грн., КП ВМР «Управляюча компанія» в сумі не менше 159 000,00 
грн., КП ВМР «Вишгородпастранс» в сумі не менше 347 900,00 грн.

офіс БВ «Княгині Ольги», там 
на вулиці багато людей стоять, 
отримують продуктові набори. 
Вирішив теж отримати.

А потім з’ясувалося, що коли 
дійшла черга до цього чоловіка, 
в нього запитали за якою адре-
сою він проживає. І, почувши від-
повідь, продуктового набору не 
дали. Лише сказали: «Вам ваш 
депутат вам сам принесе»... На 
цьому все і закінчилося. Бо ніх-
то мені так і не зателефонував. І 
нікуди не запросив. 

А коли я в депутатській групі  
в соціальних мережах запитав у 
О. Момота що відбувається, він 
у відповідь просто промовчав...». 

А. Тютюнник:
«До будинку на 

територіїї мого 
округу по Набе-
режній, 2 під’їхав 
мікроавтобус з 
продуктовим на-
борами. З нього 

вийшов Т. Іванов зі списками і 
почав згідно цих списків роздава-
ти набори «від міського голови». 
При цьому, кожному, хто отриму-
вав набір,  вручав свою візитку. 
Все це шоу знімалось телеопе-
ратором на камеру. З’ясувалося, 
що списки складалися БФ «Свя-
тої Ольги». А коли я запитав 
чому ніхто не порадився з цього 
приводу зі мною, адже я працюю 
тут вже чотири роки і міг би по-
радити кому саме набори потріб-
ні в першу чергу, — адже серед 
мешканців є і важко хворі, і ті, хто 

вкрай потребує допомоги, — мені 
було сказано, що, мовляв, «й без 
тебе розберемося».  

Я не проти допомоги людям, 
але проти, щоб людей ділили на 
«хороших» і «поганих». Бо зали-
шилось багато сімей, котрим ця 
допомога вкрай була необхідна».

В. Виговський:
«З депутатської 

групи у соцмере-
жах та від своїх 
виборців дізна-
вся, що депутати, 
наближені до О. 
Момота роздають 

продуктові набори від імені О. 
Момота. Лише ці, а не всі депута-
ти отримали доступ до продукто-
вих наборів. Я не зовсім розумію: 
у нас що, вже почалася виборча 
кампанія? По-перше, за чиї гроші 
цей банкет? За особисті кошти 
О. Момота, — бо він же у газеті 
«Вишгород» розповів, що на свої 
премії й надбавки придбав 1000 
продуктових наборів, — чи, все 
таки, за бюджетні? Якщо за бюд-
жетні — то чому не задіяти всіх 
депутатів? Які знають всіх людей 
по своїх округах? І взагалі, я не 
розумію як можна ділити вибор-
ців на «своїх» і «чужих», «хоро-
ших» і «поганих»? 

Так от, О. Момот може в своїх 
«кишенькових» газетках скільки 
завгодно розповідати про те, що 
він накупив продуктових пайків 
за власні кошти. Тільки от пе-
ревірити це ніяк неможливо. А 
вірити йому на слово, як показує 
досвід, — себе не поважати.

Що стосується 
КП «Вишгородпастранс» 

У цього підприємства, оскільки 
пасажирів під час карантину пе-
ревозити заборонено, як бачите, 
забрали 347 тис. 900 грн., які 
призначалися на компенсаційні 
виплати на пільговий проїзд авто-
транспортом окремим категоріям 
громадян. Однак, тут же цю саму 
суму і залишили підприємству, 
начебто, для забезпечення пе-
ревезення працівників критичної 
сфери, задіяних в заходах із за-
побігання поширення коронавіру-
су COVID-19 у місті. 

Однак, наскільки нам відомо, 
перевезення цих працівників 
повністю забезпечено райдер-
жадміністрацією. 

Отже, куди саме реально пі-
дуть ці кошти? Частково, як я ро-
зумію, — в кишені О. Момота і К°, 
частково — на їх же піар продук-
товими пайками.

Тож, кого намагається обдури-
ти О. Момот? Знову ж таки, влас-
них виборців? За їх же гроші?

В. Борзовець

Від редакції
Отже, давайте ще раз підрахуємо. Всього медзакладам цими 

поправками до бюджету було виділено: КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги»  районної ради — 357 тис. грн., КП 
«Вишгородська ЦРЛ»  — 1 млн. 230 тис. грн., КП Київської об-
лради «Київський облцентр екстреної меддопомоги та медици-
ни катастроф» Вишгородської станції екстреної меддопомоги 
— 144 тис. грн. Всього — 1 млн. 731 тис. грн.

КП «Управляюча компанія» — 159 тис. грн. та КП «Благоу-
стрій-Вишгород» — 123 тис. грн. Всього — 282 тис. грн.   

Товариству Червоного Хреста України — 200 тис. грн.
Разом — 2 млн. 213 тис. грн. 
На власні потреби під виглядом боротьби з коронавірусом: 

540 тис. 100 грн. (міська рада) та 347 тис. 900 грн. (КП «Вишго-
родпастранс»).

Разом —  888 тис. грн. 
Приблизно — половина від суми, виділеної на реальну бо-

ротьбу з епідемією.
Іншими словами, все як завжди. Щоб не сталося, яка б біда не 

постукала у двері — у чиновників лише одна думка: як цю ситу-
ацію можна використати у власних шкурних інтересах. Інакше 
вони не вміють і не можуть. Такими вже народилися.  

Перед відкриттям позачергової сесії 7 квітня (прямо пов’язаної з протидією пандемії кронавіру-
су), В. Парчук попередила всіх, «хто вирішив зловити рибку в мутній воді», що це їм не вдасться. 
І що «всі підприємства і підприємці, які отримають кошти з бюджету будуть перевірені куди була 
витрачена кожна копійка».

В. Парчук — депутат досвідчений, працює вже не одне скликання і знала про що говорить. От 
тільки про одне вона забула — що з подібними попередженнями потрібно звертатися не лише 
до «чергових» керівників підприємств та підприємців, через рахунки яких час від часу «проганя-
ються» бюджетні мільйони, а й до... самого О. Момота та депутатів його більшості. Які будь-яку 
ситуацію, навіть вкрай важку для земляків, будь-яку біду намагаються цинічно використати на 
свою користь. Так сталося й цього разу. Виділивши копійки для медичних закладів і установ, 
простих працівників комунальних підприємств «Благоустрій Вишгород» та «Управляюча ком-
панія», вони півмільйона гривень подарували самі собі. Для чого? А для того, щоб на ці гроші 
закупити продуктові набори і від імені О. Момота і його «кишенькових» депутатів допомогти ви-
борцям, що потерпають від карантину. Бо ж вибори «на носі». Отже, народ повинен запам’ятати 
тих, хто йому допомагає. Інакше не проголосує як потрібно. 

Як потрібно, зрозуміло — так, щоб О. Момот повторно всівся в крісло мера, а його холуї — 
знову стали депутатами. І всі разом, під «мудрим» керівництвом шефа продовжили дерибанити 
міську землю і бюджетні кошти, загиджувати місто МАФами та лобіювати інтереси забудовників. 
Вирішуючи власні шкурні інтереси і підсміюючись над «лохоелехторатом»...



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

(Продовження. 
Початок на стор. 1)
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або Як О. Момот розвів виборців на 2,8 мільйони гривень, «роздержавивши»

газети «Вишгород», — В. Ткач, М. 
Кочелісова, М. Крадожон, А. Мак-
сімов, І. Поліщук, В. Шмигора, В. 
Яковенко та Я. Тимошенко, при 
роздержаленні мав би отримати 
рівну частку статутного капіталу 
в 12,5%.

Однак, В. Ткач вирішив по-ін-
шому. І при роздержавленні в 
новому ТОВ «Газета «Вишгород» 
залишилося... сім співзаснов-
ників. До числа яких не увійшли 
два члени редакційного колекти-
ву — Я. Тимошенко і колишній 
редактор М. Кочелісова. 

Зате замість них власником 
контрольного(!) пакету акцій, — 
67%, — став такий собі нікому не-
відомий киянин Віктор Романюк. 
Який ніякого відношення ні до 
нашого міста, ні до газети «Виш-
город» раніше не мав. 

А всі інші шість співзасновників 
отримали по... 5,5% статутного 
капіталу в 100 тис. грн.    

Іншими словами саме В. Ро-
манюк в результаті цього «роз-
державлення» і став основним 
власником ТОВ «Газета «Вишго-
род». Це означає, що саме він в 
кінцевому рахунку отримав мож-
ливість визначати політику цьо-
го товариства. А не, наприклад, 
його директор В. Шмигора чи за-
гальні збори трудового колективу.

Ну, то й що? — можливо, запи-
таєте ви. Нічого протизаконного 
тут немає. Адже в ст. 3 Закону 
України, про який йдеться, визна-
чено 4 способи реформування 
друкованих засобів масової ін-
формації та редакцій. Колектив 
діяв відповідно до одного з них: 
— «вихід органів державної 
влади, інших державних ор-
ганів та органів місцевого 
самоврядування із складу за-
сновників (співзасновників) 

друкованого засобу масової 
інформації та редакції з пе-
ретворенням редакції члена-
ми її трудового колективу у 
суб’єкт господарювання із 
збереженням назви, цільового 
призначення, мови видання і 
тематичної спрямованості 
друкованого ЗМІ». 

А рішення про реформуван-
ня друкованого ЗМІ та редакції, 
згідно ст. 4 цього ж Закону, прий-
мається їх засновниками за уча-
стю трудового колективу.

Правильно. Але чому колектив 
редакції разом із засновником 
прийняв саме таке рішення? І 
чому працівники газети «Вишго-
род» раптом вирішили віддати 
контрольний пакет акцій якомусь 
невідомому В. Романюку, прак-
тично відмовившись від контро-
лю над газетою? 

Давайте спробуємо розібрати-
ся. 

ДИЛЕМА: ОПИНИТИСЯ 
НА ВУЛИЦІ АБО ВИГІДНО 

ПРОДАТИСЯ 

Будь-яка комерційна структу-
ра може існувати лише в одному 
випадку: якщо вона заробляє ко-
шти на власне існування. Газе-
та — не виключення. Потрібно 
платити заробітну плату спів-
робітникам, оплачувати оренду 
приміщення.  А ще необхідні гро-
ші на друк газети (вартість друку 
одного номеру газети формату 
А-3, колір 4+1, в залежності від 
тиражу може коливатися від 1 
грн. 50 коп. до 50 коп.). Необхід-
ні кошти на оренду приміщення, 
обладнання (комп’ютери, прин-
тери, сканери і т. ін), на витратні 
матеріали... Мова про те, що сьо-
годні газета соціально-політичної 
тематики може вижити без сто-
ронньої допомоги лише в одному 

випадку — якщо там разом збе-
руться кілька суперталановитих 
журналістів та інших спеціалістів. 
Кожен з яких буде працювати за 
трьох, володіючи одразу кілько-
ма професіями. 

Впевнений, що судячи з того, 
що і як писала газета «Вишго-
род» останніми роками (як, втім, 
і переважна більшість «органів», 
де засновниками були держад-
міністрації і ради), ніхто з вас, 
шановні читачі, не сумнівається, 
що це — не той випадок. Тут не 
йдеться не те що про геніаль-
ність — навіть про звичайну про-
фпридатність. Якої засновники в 
журналістів, до речі, й не вимага-
ли. Навпаки — підбирали людей 
за зовсім іншими, прямо проти-
лежними якостями — швидко і 
без всяких запитань писати те, 
що вони скажуть і як скажуть.

Немає жодних сумнівів і в тому, 
що ціну собі як професіоналам 
добре знали й самі працівники 
редакції. Отже, дилема перед 
ними була дуже проста: або опи-
нитися на вулиці без роботи, або 
кому-небудь продатися. Більше 
чи менше вигідно. 

А тепер давайте подумаємо: 
кому може бути потрібна міська 
газета, журналісти якої вміють 
лише одне — віртуозно бреха-
ти читачам, запопадливо загля-
даючи в рота своїм хазяям, і не 
лише закривають очі на їх злочи-
ни, а ще й співають їм при цьому  
дифірамби? Правильно — ніко-
му. Окрім самих цих хазяїв.

Я не знаю хто саме пояснив М. 
Крадожону, А. Максімову, І. Полі-
щук, В. Шмигорі та В. Яковенко 
їх перспективи — В. Ткач чи осо-
бисто О. Момот. Але точно знаю, 
що саме їм було сказано. 

А саме — що вибір у них неве-
ликий: або опинитися на вулиці, 
або проголосувати за те, щоб 

Вишгородська міська рада, (код СДРПОУ 04054866). що знаходиться за 
адресою: 07301, Київська область, Вишгородський район, місто Вишгород, пл. 
Шевченка, будинок 1 в особі міського голови Момота Олексій Вікторовича, який 
діє відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — 
з однієї сторони, що надалі іменується «Замовник», та ТОВ «Газета «Вишго-
род», що надалі іменується «Виконавець», в особі Директора Шмигори Вікторії 
Вікторівни, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про 
надання послуг (надалі іменується «Договір») про наступне:

I.  Предмет Договору
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зо-

бов’язується надати, а Замовник прийняти і оплатити послуги за ДК 021:2015 
-79820000-8 - Послуги, пов’язані з друком (Послуги з висвітлення діяльності 
виконавчого комітету Вишгородської міської ради га Вишгородської міської 
ради друкованими засобами масової інформації), далі — Послуги, згідно з 
орієнтовним графіком виходу друкованого видання, який є невід’ємною части-
ною даного договору (Додаток № 1).

1.2. Видання, в якому надаються Послуги:
1.2.1. Найменування «ГАЗЕТА «ВИШГОРОД»
1.2.2. Свідоцтво про державну реєстрацію К1 № 1746 від 23.01.2019 р.
1.2.3.  Періодичність виходу: 1 (один) раз на тиждень
1.2.4. Номера сторінок, на яких будуть розміщуватись матеріали: всі 

сторінки
1.2.5. Цільове призначення і тематична спрямованість: інформаційне
1.2.6. Сфера розповсюдження: місцева (м. Вишгород та Вишгородсь-

кий район);
1.2.7. Спосіб розповсюдження: за передплатою та у роздріб:
1.2.8. Мова видання: українська

1.3. Обсяг надання Послуг є орієнтовним і становить не менш ніж 2 
шпальти (формату* АЗ) друкованої площі засобу масової інформації на тиж-
день.

1.4. Обсяг закупівлі Послуг може бузи зменшений в залежності від реаль-
ного фінансування видатків та фактичної потреби Замовника в оприлюдненні 
інформації щодо діяльності органів виконавчої влади у друкованих засобах 
масової інформації...

Кошти, виграні ТОВ «Газета Вишгород» на тендері, 
перевищують повне утримання цієї «комерційної» 

67% акцій газети отримав В. Ро-
манюк. А за це для них нічого не 
зміниться — вони будуть робити 
точнісінько те саме, що й раніше 
і за ту саму зарплату. За рахунок 
бюджету. Все це забезпечить їм 
їх шеф О. Момот. 

Оскільки вибір у працівників 
КП «Редакція газети Вишгород» 
був невеликий, вони швиденько 
за це проголосували. Разом із В. 
Ткачем. 

 ЯК САМЕ О. МОМОТ 
ВСЕ ЦЕ ОРГАНІЗУВАВ

Як я розумію, дуже просто. По-
радився з тоді ще народним де-
путатом Я. Москаленком. Той і 
запропонував свою людину — В. 
Романюка.  

У вже згаданій на початку цього 
матеріалу статті «Кому сьогодні 
належить газета «Вишгород»?» 
(№1 (328) від 20.02.2019 р. на-
шої газети) ми з’ясували, що 23 
листопада 2018 р. на території 
нашого виборчого округу №96 
на світ народилося ще одно ТОВ 
— «Поліські новини». Яке зна-
ходиться в селищі міського типу 
Красятичі. І в ньому засновником 
є теж Віктор Валерійович Рома-
нюк. Але одноосібним. 

Кому, окрім народного депута-
та на території нашого виборчо-
го округу потрібні контрольовані 
районні та міські газети? Жур-
налісти яких звикли писати те, 
що потрібно і не задавати зайвих 
питань? Правильно, лише народ-
ному депутату. 

Швидше за все, він і пообіцяв 
О. Момоту утримувати тепер 
«незалежну» газету «Вишгород». 
А от коли програв вибори і мож-
ливості зменшились, звернувся 
до місцевих керівників. І їм дове-
лося вирішення питання взяти на 
себе. У нашому випадку — місь-
кому голові О. Момоту. У якого, 

на відміну від Я. Москаленка, ще 
залишається  доступ до бюджет-
них коштів...

ГОЛОВНЕ — 
ВИГРАТИ ТЕНДЕР...

В минулому номері нашої га-
зети депутат В. Виговський в 
матеріалі «Не метіть г...мно» 
Сумні роздуми депутата щодо 
свободи слова у Вишгороді» 
розповів про зустріч групи своїх 
колег із В. Романюком. Який в 
ході цієї розмови заявив: «Ви тут 
будете г...мно метати, а я маю це 
друкувати?». При цьому пово-
дився зарозуміло і спілкувався у 
стилі «пальці віялом». 

Знаєте чому В. Романюк так 
себе поводив? Тому, що він до-
бре знає, що його справжнім 
господарем, незважаючи на не-
залежний статус ТОВ «Газета 
«Вишгород», залишається О. 
Момот. З «кишеньковою» більші-
стю в раді.

І це — гарантія безбідного жит-
тя газети «Вишгород», щоб не 
сталося. Тому депутатів, які не 
належать до цієї більшості, мож-
на просто посилати йти лісом.  

2 млн. 784 тис. на рік — це на-
багато  більше, ніж газета «Виш-
город» отримувала в минулі 
роки. Коли мала в засновниках 
міську раду. Розумієте? 

«Незалежне» ТОВ «Газета 
«Вишгород» на 2020 рік отри-
мала бюджетних коштів біль-
ше, ніж отримувала, коли була 
прямо залежною від влади, 
маючи в засновниках Вишго-
родську міську раду!

Як вам так «незалежність»?
Іншими словами, незалеж-

ність, в першу чергу фінансову, 
отримав саме пан Романюк і його 
хазяїн — О. Момот. Від чесних 
міських депутатів. Які раніше з 
вимогою надрукувати їх думку 
зверталися хоча б, до газети, де 
міська рада була засновником. 
А тепер приходять до «незалеж-
ної» газети. Реальний власник 
якої має всі формальні підстави 
послати їх на три веселі літери...

ДОГОВІР ПІДПИСАТИ МОЖНА
БУЛО. АЛЕ НЕ НА ТАКУ СУМУ
 
А тепер давайте проаналізує-

мо що таке висвітлення діяль-
ності місцевих органів державної 
влади та органів місцевого са-
моврядування в друкованих ЗМІ.

Отже, є комерційна структура 
— ТОВ «Газета «Вишгород». Як 
функціонує будь-яка комерційна 
структура? В неї є доходи і ви-
датки. Для того, щоб вона функ-
ціонувала саме як комерційна 
структура, доходи повинні пере-
вищувати видатки. В крайньому 
випадку, доходів має бути стіль-
ки, щоб вони, хоча б, забезпечу-
вали утримання співробітників.

Звідки беруться доходи редак-
ції? З продажу газети в роздріб, 
підписки, реклами та надання ін-
ших послуг. В першу чергу — ін-
формаційних. 

Так, газета, згідно Закону Украї-
ни «Про висвітлення діяль-

...5. Ресурсне забезпечення Програми

5.1. На виконання передбачених Програмою заходів з висвітлення діяль-
ності           Вишгородської міської ради, її виконавчих органів,посадових осіб 
та депутатів у засобах масової інформації у 2020 році залучаються кошти 
міського бюджету та інші не заборонені чинним законодавством.

Фінансування з міського бюджету протягом дії Програми планується на 
виконання таких заходів: 

— передбачення в міському бюджеті видатків на висвітлення діяльності 
виконавчого комітету, міської ради та її органів.  

5.2. Програма розроблена і фінансується у межах коштів, передбачених 
у міському бюджеті м. Вищгорода на 2020 рік за рахунок загального фонду у 
сумі не менше 3 050 000,00 грн.

5.3. Реалізація завдань Програми покладається на виконком Вишго-
родської міської ради  та фінансовий відділ Вишгородської міської ради, які 
виступають головними розпорядниками коштів.

5.4. Висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових 
осіб та депутатів відбувається через укладення договорів із засобами масо-
вої інформації про надання послуг з висвітлення. 

5.5. У договорі про надання послуг з висвітлення діяльності міської ради, 
її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів вказуються:

5.5.1. Сторони договору.
5.5.2. Предмет договору. 
5.5.3. Обсяг, форми і методи висвітлення.
5.5.4. Права та обов’язки сторін. 
5.5.5. Порядок розрахунків. 
5.5.6. Умови, що впливають на зміну або припинення договірних відносин, 

та відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору. 
5.5.7. Інші суттєві умови, які випливають зі специфіки відносин щодо ви-

світлення діяльності міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб (по-
рядок спростування інформації тощо).

5.6. Фінансування Програми здійснюється через перерахування кошів на 
розрахункові рахунки засобів масової інформації, відкриті у банках, що ство-
рені і діють на території України відповідно до положень чинного законодав-
ства України, за умови підписання актів прийому-передачі наданих послуг.

ПРОГРАМА
економічної підтримки засобів

масової інформації місцевого значення на 2020 рік



 

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

7№3(342), вторник, 21 апреля 2020 г. 
Мой город...

Від редакції
Виникає просте питання: а навіщо ж тоді ТОВ «Газета «Вишго-

род» міська рада виділила аж 2 млн. 784 тис. на рік? Точніше — 
оголосила тендер на таку величезну суму — 2 млн. 800 тис. грн.? 
Питання риторичне. Наприклад, тому, що окрім газети «Вишго-
род» у О. Момота і К° є ще одне «кишенькове» видання — газета 
«Моя Вишгородщина». Яку він відкрив під майбутні вибори в 
ОТГ. (Саме тому, доречі, ця газета старанно робить вигляд, що 
опікується проблемами всього району, а не лише міста, як газе-
та «Вишгород»). Цю газету теж потрібно фінансувати. 

Однак, оскільки «Моя Вишгородщина» виходить раз або два 
на місяць, на її фінансування потрібно не більше 150-200 тис. 
грівень на рік.

А для чого ж тоді О. Момоту потрібно ще 2 млн. гривень?
Тому, що є ще непередбачувані видатки на ЗМІ. Міському го-

лові, який дуже хоче залишитися біля бюджетного корита ще 
на один термін, занадто потрібний кеш, який передається жур-
налістам просто з рук у руки. За певні спецзавдання. Це — ко-
шти, які не проходять взагалі ні по яких документах. Де їх можна 
взяти? Правильно — в бюджеті. І вивести готівкою через ТОВ 
«Газета «Вишгород».

...Та й взагалі О. Момоту потрібні гроші. На розкішне життя, на 
поїздки за кордон, на підкуп депутатів його більшості, на пода-
рунки працівникам апарату, друзям, родичам, знайомим...  

Інше питання — куди дивляться правоохоронці? І скільки ще 
цей грабунок міста і його мешканців буде продовжуватись? 

газету  «Вишгород» 
ності місцевих органів держав-
ної влади та органів місцевого 
самоврядування в друкованих 
засобах масової інформації» 
може надавати інформаційні 
послуги владі — державній та 
місцевій. Підписавши з  нею від-
повідну угоду. Де має бути точно 
вказано — які це саме послуги, 
скільки саме ця інформація має 
займати газетної площі, на яких 
саме шпальтах і в яких саме га-
зетних номерах. Рахується все 
це, як правило, дуже просто — в 
квадратних сантиметрах (з вка-
занням кеглю (розміру шрифту). 
Фактично, це — державне за-
мовлення, оскільки оплачується 
коштами платників податків. І ро-
биться для того, щоб ознайомлю-
вати цих платників податків (чи-
тачів) з діяльністю органів влади. 

Справа в тому, що враховуючи 
специфіку ЗМІ, держава виріши-
ла допомогти колишнім владним  
газетам стати дійсно незалежни-
ми. Однак, О. Момот над цією 
ідеєю просто познущався, пере-
крутивши і перевернувши її з ніг 
на голову. 

В договорі №290 між міською 
радою та ТОВ «Газета «Вишго-
род», як бачите, жодної конкре-
тики. Що саме має бути надруко-
вано, скільки й де саме. Просто 
вказано, що матеріали міськра-
ди будуть розміщатися на всіх 
сторінках і займати не менше, ніж 
2 шпальти.

От під такий псевдодоговір О. 
Момот і виділив (через тендер) 
суму, яка, принаймні, вчетверо 
перекриває взагалі всі потреби 
газети. Не лише не стимулюючи 
керівництво газети і журналістів 
до будь-якого руху вперед, а пе-
ретворюючи їх, фактично, в рабів 
однієї людини — О. Момота.

СКІЛЬКИ РЕАЛЬНО КОШТУЄ
 ПОВНЕ УТРИМАННЯ 

ТОВ «ГАЗЕТА «ВИШГОРОД»?

Яку площу в ідеалі може зай-
мати офіційна інформація, на-
дана газеті владою? Півсторінки, 
сторінку, максимум — дві. Тому, 
що головне і основне завдання 

газети — не просто подати цю 
офіційну інформацію, а проа-
налізувати її. Окрім того, подати 
й інші точки зору на те, що робить 
влада. На інших сторінках.

О. Момот з Я. Москаленком 
цієї можливості газету позба-
вили. Тим самим позбавивши 
читачів можливості отримува-
ти будь-яку іншу інформацію 
окрім владної. А якщо простіше 
— купили приватне ТОВ «Газе-
та «Вишгород» з потрохами. За 
бюджетні кошти. Для того, щоб 
ця газета, як і раніше,  мала єди-
ну точку зору — провладну. І, не 
дай Бог, не почала аналізувати 
злочинні дії цієї влади. 

Тож, давайте рахувати. 
Зарплата
Вісім, нехай сім працівників 

редакції газети «Вишгород» для 
того, щоб якось існувати, повинні 
отримувати заробітну плату. Ну, 
хоча б тисяч по 10 гривень. 

7 чол. х 10 000 = 70 тис. грн.
Якщо додати до цього податки 

(ЄСВ — єдиний соціальний вне-
сок), це ще 15 тис. 400 грн. 

Всього:
70000 грн. + 15400 грн. = 85400  

грн. 
Друк газети
При тиражі в 10 тис. екзем-

плярів вартість одного номеру 
дорівнює приблизно 1 грн.

Отже, вартість тиражу:
1 грн. х 10 тис. шт. = 10000 грн. 
Газета виходить 4 рази на міся-

ць: 10 тис. грн. х 4 = 40000 грн.
На рік це буде:
40 тис. грн. х 12 міс = 480000 

тис. грн.
Отже, заробітна плата праців-

ників і друк газети разом кошту-
ють: 

85400 грн. + 480000 грн. = 
565400 грн.

Додамо сюди вартість роз-
ходних матеріалів, канцтоварів, 
оренди приміщення. Все це — 
тисяч 150. Таким чином, вартість 
повного утримання ТОВ «Газе-
та «Вишгород» не перевищує 
700 тис. грн. на рік. 

Товариство отримало вчетверо 
більше.

  В. Борзовець

вчетверо
структури

Вишгород - Рідне Місто
21 марта в 13:30 ·

Пока люди собирают на карточки 
деньги, чтобы помогать врачам, 
Момот выкинул еще 150 тысяч 
гривен на пиар себя любимого, 
за 10 четырехминутных сюжетов 
в ФБ от «ПравдаТут»             .
Конечно же никаких тендеров! 
ПравдуТут выбрали, т. к. «жур-
налисткой» там с недавних пор 
работает Таня Коваленко, кото-
рая ранее была главредом ТРК 
«Вышеград», который успешно 
развалила.
Ну а ее молодой человек — 
Алексей Евстратов, разносчик 
газеты «Вышгород» и основа-
тель момотовской газеты «Моя 
Вышгородшина» 
А вы, лохи, скидывайтесь на кар-
точку, врачам на маски  

Алла Петрова Чомусь я не 
здивувалася. Мабуть, тому що 
схильна до наклепів на мера :)

Anatol Karol Алла Петрова от-
жиж, ви неблагодарна.))

Игорь Дунайский Ах...ре-
неть

Алла Петрова Та ладно. Разве 
он давал повод ждать чего-то 
другого? Вспомните хотя бы 
битву за 300-процентные еже-
месячные премии вот прямо 
сейчас. Совести и представле-
ния о приличиях если уж нет, 
так их нет в принципе. 
Juliya Radchenko А расскажи-
те секрет где это платят зар-
плату 6500 за 4 минуты трын-
дежа???

Вишгород - Рідне Місто 
Juliya Radchenko даже 
не трындежа. А просто 
съёмка видеоряда

Serhii Skorostetskyi 
Juliya Radchenko шо 
Кума, не на того учи-
лась?)))
Juliya Radchenko Serhii 
Skorostetskyi та капець,-
шок

Сергій Володимирович А ще 
можна звернутись до таксистів 
та фірм на які вони працюють. 
З ранку та у вечорі можна здій-
снити по одному безкоштовно-
му рейсу для лікарів?

Сергій Володимирович 
Nana Nan немає у мене 
автомобіля. Я підвіз би 
безкоштовно. Дякую за 
пораду.

Андрей Дзюба Растрелять по 
законах карантинного времени

Алексей Жуков Реально, ког-
да этот треш закончится???

Вишгород - Рідне Мі-
сто Алексей Жуков 
возможно осенью. Если 
здравомыслящих людей 
в Вышгороде окажется 
больше, чем тупых же-
лудков. 

Oleksandr Malyon Оце так роз-
цінки....В паралельних світах 
живемо

Лариса Ласкавая В Вышгоро-
де сумасшедшие бабушки за 
момота жизнь отдадут, маразм 
крепчает,даже если они это и 
просмотрят...не дойдёт ....(((((

Екатерина Пенькова Лучше б 
идиоты купили для населения 
г. Вышгород и района Вышго-
родского маски и антисептик 
за эти деньги!!! Ну 

Олександр Брагарник Та да!!!

Нана Нан Сергій Володи-
мирович #ПІДВЕЗИ ДО 
КИЄВА БЕЗКОШТОВНО 
або по вартості квитка 
на громадський транс-
порт #МЕДПРАЦІВНИКА, 
#ПРАВООХОРОНЦЯ, 
#РЯТУВАЛЬНИКА або 
будь кого, хто цього по-
требує.

ПРИЄДНУЙСЯ: https://t.me/podvezy
АДМІН, НЕ БУДЬ БАЙДУЖИМ ДО КА-
РАНТИНУ, ЗАЛИШИ ЦЮ ПУБЛІКАЦІЮ 
В СТРІЧЦІ СВОЄЇ ГРУПИ! ДОПОМО-
ЖЕМО ЛЮДЯМ РАЗОМ! РОБИМО РЕ-
ПОСТ!

Facebook
Світ охоплений пандемією коронавірусу. Люди в більшості цивілізованих вкраїн об’єднуються 

і намагаються допомогти один одному. Молоді — людям старшого віку, більш заможні — менш 
захищеним, сильніші — слабкішим. Підприємці та власники магазинів, розуміючи, що їх країна 
опинилася в біді, а економіка зупиняється, знижують ціни на товари першої необхідності та про-
дукти харчування. 

У нас все навпаки — більшість підприємців, користуючись моментом, намагаються здерти з 
покупця три шкури. Знаєте чому? Тому, що вони беруть приклад з держави. З жадібних і ненажер-
ливих чиновників всіх рівнів, переважна більшість яких завжди готові нажитися на чужій біді.

Під час пандемії, прекрасно розуміючи, що в її розпал коштів для містян в бюджеті міста буде 
катастрофічно не вистачати, О. Момот і К° виділяють величезні кошти, — майже 6 млн. грн., — на 
утримання двох десятків ледацюг і неробів з КП «Вишгородпастранс», які обслуговують 1 авто-
бус.  

В цей же час, використовуючи систему Prozzoro як прикриття, фактично, крадуть 2 млн. грн. 
для «незалежної», а насправді своєї «кишенькової» газети «Вишгород».

І тут же викидають 150 тис. грн. бюджетних коштів на власну рекламу на телебаченні, підпису-
ючи договір з ТОВ «Інформаційна служба Київської області» (телеканал «Правда тут») на висвіт-
лення власних подвигів ще й на екранах телевізорів. 

Пропонуємо почитати як на співробітництво з «Правдою тут» реагують пересічні вишгородці...

«Лучше б идиоты купили 
для населения г. Вышгород 
и района маски и антисептик 
за эти деньги!!!»
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(Закінчення. 
Початок на стор. 6)

 «Перлина» єднає тих, кому не байдужа доля людей... 
Разом ми — сила!

— Сьогодні, — розповідає 
керівник Вишгородського місько-
го осередку Яна Мунтян, — наші 
осередки є не лише в районі, — в 
Нових і Старих Петрівцях, в Лю-
тежі, на масиві Сади Дніпра та 
в Нижчій Дубечні, — а навіть у 
Києві. В кінці осені відкрився осе-
редок на Виноградарі. 

Що стосується партнерів, то 
якщо ми на початку роботи спі-
впрацювали лише з окремими 
приватними підприємцями у на-
шому місті, то зараз через нашого 
партнера БФ «Фуд бенк», завдяки 
просто неймовірній енергії і пра-
цездатності нашого керівника Олі 

Кондратюк, вже співпрацюємо з 
такими гігантами як «IDS Borjomi 
Georgia», «PepsiCo Ukraine», 
«Mondelēz International», «Сан-
дора», «Danone Ukraine»,  
«METRO Cash & Carry», «Сіль-
по», «Carlsberg Ukraine» та інши-
ми. 

Ну, і, звичайно, продовжуємо 
тісно співпрацювати із стари-
ми друзями, які підтримали нас 
на самому початку. Такими, як 
«Альянс краси», що зараз особ-
ливо актуально в зв’язку з непро-
стою ситуацією, що склалася. 

Зараз привозимо різноманітну 
харчову продукцію майже через 

день. І маємо можливість до-
помагати не лише багатодітним 
сім’ям та сім’ям АТОвців, пересе-
ленцям, батькам, які виховують 
дитину-інваліда, матерям-оди-
начкам, а й пенсіонерам. Біль-
шість яких просто виживає на 
мінімальну пенсію і чекає нашого 
приїзду як свята.

Підключили до роботи не лише 
громадських діячів і небайдужих 

людей, таких, як В. Дулапчій і С. 
Шахрозан, а й міських депутатів 
— А. Тютюнника, С. Жадана,  В. 
Парчук, В. Виговського, О. Куч-
мія, О. Ростовського, В. Круков-
ця, Г. Булгакову, Ю. Колодзяна.

Без їх допомоги ми просто не 
справилися б. Дякую їм від щиро-
го серця і сподіваюся на подаль-
шу співпрацю!

Наш кор. 

Реклама

24 лютого ц. р. громадській організації «Асоціація багатодіт-
них родин «Перлина» виповнилося три роки. 

За цей час вона з віртуальної ідеї, яка три роки тому об’єдна-
ла трьох засновників, — Ольгу Кондратюк, Евагенію Шешеню і 
Сергія Чирчика, — перетворилася на реальну велику і дружну 
сім’ю. Сім’ю, де кожен дбає про кожного, де кожен переймаєть-
ся проблемами кожного і де кожен впевнений — щоб не стало-
ся, він завжди може розраховувати на підтримку і допомогу. 

Протягом всього цього часу «Перлина» росла і поповнюва-
лась новими членами. А разом з ними росли її потреби і, в той 
же час, збільшувалися можливості. І, звичайно, з’являлися нові 
друзі й партнени. Саме завдяки їм сьогодні це — вже тисячі лю-
дей, які чекають представників «Перлини» і не можуть уявити 
життя без цієї громадської організації. Бо саме «Перлина» допо-
магає їм не просто жити, а іноді й — вижити... 


