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Звернення до депутатів 
Вишгородської міської ради 
засновника газети «На самом деле» 
Борзовця Віталія Володимировича

Шановні депутати Вишгородської міської ради!
Декілька днів тому, під час підготовки інтерв’ю з головою 

антикорупційного комітету Громадської ради при Вишгород-
ській райдержадміністрації Владиславом Дулапчієм, мені 
стали відомі деякі кричущі факти щодо біографії та ниніш-
ньої діяльності Вишгородського міського голови О. В. Мо-
мота.

По-перше, я дізнався, що під час проведення виборчої 
кампанії 2015 р. О. В. Момот приховав від виборців ті факти 
своєї біографії, які стосуються його злочинної діяльності в 
період з 1997 по 2001 рік. А, саме, що 03.10.1997 року Виш-
городським районним судом О. В. Момоту було винесено 
вирок — позбавлення волі строком на З роки по ч. З ст. 140 
КК України (крадіжка з проникненням у житло). Але вико-
нання вироку, згідно ст. 46-1, було відтерміновано на 2 роки.

Що 28 грудня наступного, 1998 року, незважаючи на це, 
О. В. Момот повторно вчинив крадіжку з проникненням у 
житло і, вже як рецидівист, цим же Вишгородським судом 
по цій же ч. З ст. 140 КК України був засуджений на 5 років 
позбавлення волі, після чого 3 роки та 3 місяці провів у 
Крюківській виправній колонії Полтавської області.

Що 24 вересня 2001 р. Указом Президента про помилу-
вання строк покарання було скорочено до 4-х років, а 19 
грудня 2001 року О. В. Момота було умовно-достроково 
звільнено з місця позбавлення волі.

Однак, не це є найгіршим. Людина могла помилитися, а 
потім, усвідомивши свої помилки, виправитися.

Набагато гірше те, що в квітні 2016 року працівники СБУ 
та прокуратури звинуватили О. В. Момота в злочині за ч. 
4 ст. 368, ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу 
України (отримання хабара та замах на хабар). За версією 
слідства він разом з двома співучасниками вимагав непра-
вомірну вигоду в сумі 300 тис. євро і отримав 200 тис. євро 
від представника будівельної компанії за те, що не буде пе-
решкоджати подовженню договору оренди земельної ділян-
ки та будівництву на ній групи багатоквартирних житлових 
будинків.

Ця справа до цих пір не розглянута по суті, засідання 
вже вдруге переносяться. В той же час, О. В. Момот, який 
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вийшов із СІЗО під заставу у 5 млн. грн. і продовжує ви-
конувати свої обов’язки, на думку багатьох вишгородців, 
справляється з ними вкрай погано. Фактично, він не вирі-
шує і не намагається вирішити в місті жодного серйозного 
питання, починаючи з його хаотичної і безсистемної забудо-
ви і закінчуючи повною відсутністю контролю за діяльністю 
комунальних підприємств.

Величезна кількість питань виникає і до фізичних та 
юридичних осіб, з якими співпрацює міськвиконком, і яким 
виплачує бюджетні кошти за певні роботи та надання по-
слуг.

На думку В. Дулапчія, це відбувається, в тому числі і 
з тієї причини, що в багатьох випадках О. В. Момот, щодо 
якого існує ще не розслідувана судом кримінальна справа, 
знаходиться у фактичній залежності від бізнесменів, пов’я-
заних з окремими представниками правоохоронних органів, 
та змушений закривати очі на явні порушення закону. В. Ду-
лапчій навів щодо цього конкретні приклади.

В результаті ситуація в місті настільки ускладнилася, що 
звинувачення в голосуванні окремих депутатів за гроші по 
деяким питанням лунають уже відкрито, навіть, на сесіях 
міської ради, причому — від самих депутатів, яким теж про-
понували гроші. При цьому, міський голова лише розводить 
руками і радить всім зацікавленим особам звертатися до 
правоохоронних органів.

В зв’язку з критичною ситуацію, яка склалася в місті за-
галом та в міській раді зокрема, вимагаю:

1) створити спеціальну комісію із числа депутатів та 
представників громадськості по розслідуванню причин не-
виконання рішень виконкому щодо демонтажу тимчасових 
та самовільно встановлених споруд на території міста, на-
ведених В. Дулапчієм в інтерв’ю газеті «На самом деле» 
(«Владислав Дулапчій: «Я не збираюся боротися особисто 
проти О. Момота. Я хочу боротися проти корупції, яку він 
очолює в місті» (№3(316) від 23.03.2018 р.), а, також, всіх ін-
ших подібних випадків та всіх фактів, наведених в інтерв’ю;

2) доручити комісії звернутися до правоохоронних ор-
ганів з приводу заяв щодо спроби підкупу окремих депутатів 
міської ради напередодні голосування на 36-й сесії міської 
ради за зміну цільового призначення земельних ділянок, що 
належать М. М. Калінкіну;

3) якщо факти, про які йдеться, підтвердяться, зобов’я-
зати комісію звернутися до суду з вимогою відсторонити О. 
В. Момота від виконання обов’язків Вишгородського місь-
кого голови.

 5.04.2018 р. 
Засновник газети «На самом деле»     В. В. Борзовець

5 квітня відбулася 37-ма сесія міської ради з на-
ступним порядком денним: 

Про створення спеціальної комісії  по розсліду-
ванню причин невиконання рішень виконкому щодо 
демонтажу тимчасових та самовільно встановлених 
споруд на території міста, наведених В. Дулапчієм 
в інтерв’ю газеті «На самом деле» («Владислав Ду-
лапчій: «Я не збираюся боротися особисто проти О. 
Момота. Я хочу боротися проти корупції, яку він очо-
лює в місті» в №3(316) від 23.03.2018 р.), а, також, всіх 
інших подібних випадків та всіх фактів, наведених в 
інтерв’ю (відхилено).

1. Про внесення змін до рішення Вишгородської 
міської ради від 22.12.2017 р. №33/2 «Про Вишгород-
ський міський бюджет на 2018 рік» (прийнято).

2. Про затвердження Статуту комунального під-
приємства Вишгородської міської ради «Редакція га-
зети Вишгород» в новій редакції (відхилено).

3. Про звернення міськради до Голови ВР України 
Парубія А. В. та народних депутатів України (прий-
нято).

4. Про демонтаж пам’ятного знаку місту Бєлгороду 
(РФ)... на Алеї міст-побратимів (відхилено).

5. Про затвердження змін до комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд торгівельного, по-
бутового, соціально-культурного чи іншого призна-
чення для провадження підприємницької діяльності 
(відхилено).

6. Про внесення змін до рішення №36/6 від 02.03.2018 
р. «Про передачу основних засобів» (прийнято).

7. Про передачу основних засобів (прийнято).
8. Про прийняття у комунальну власність об’єктів 

інженерної інфраструктури (відхилено).
9. Про розробку проекту берегоукріплення (відхи-

лено).
10-12. Про затвердження Детальних планів тери-

торій по вул. Ватутіна (60 га); вул. Шолуденка (25,00 
га); вул.  Шолуденка (Карат) (35,00 га) (прийнято).

13-14. Про внесення клопотання про передачу 
земельної ділянки із державної до комунальної 
власності тергромади міста для розширення місь-
ккладовища №2 та створення міськкладовища №3 
(прийнято).

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

16. Про припинення права постійного користуван-
ня земельною ділянкою ПРАТ «Вишгородсільрибго-
сп» та передачі її в оренду (відхилено).

17-21. Про внесення змін до рішень міськради: № 
36/9 від 02.03.2018 р.; № 28/27 від 27.12.2013 р. (прий-
нято); №28/21 від 30.08.2017 р. (відхилено); №24/50 
від 30.05.2017 р. (прийнято); №8/20 від 28.12.2011 р. 
(відхилено).

22-23. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам Бачинському Є. О., Заєць Л. 
Л., Нікітенко Т. О., Ковалю А. А.; Анохіну А. В., Супру-
ну В. О., Федякіну С. В., Школьній М. В., Яковенко Н. 
М., Вакуленку М. А. (відхилено).

24. Про надання дозволу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам Перегіну П. Ю., Трубіну О. О., 
Сопову В. О., Шарандіну М. М., Чечотці В. П., Лихого-
ду О. В., Шундік Н. О., Котляровій К. М., Ленді О. Б., 
Когут Н. О., Римбаловичу М. В., Навроцькому С. П., 
Мусієнку В. І., Давиденко І. С. (прийнято).
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Нагадуємо, що в минулому номері нашої газети 
було надруковано інтерв’ю з керівником антикоруп-
ційного комітету Громадської ради при Вишгородсь-
кій РДА В. Дулапчієм. Можливо, не всі вишгородці з 
ним ознайомилися, отже повідомляємо, що знайти 
його можна на сторінці нашої газети у Facebook за 
адресою: http://nasamomdele.yolasite.com/resources/
Na_samom_dele_№3%28316%29_23.03.2018.pdf.  

Вважаючи інформацію, отриману під час цього 
інтерв’ю вкрай важливою, ми вирішили, що з цього 
приводу  необхідно звернутися до депутатів міської 
ради із заявою, яку публікуємо нижче. Що і було 
зроблено засновником газети В. Борзовцем перед 
початком розгляду питань порядку денного сесії.

Однак, депутати міської ради у своїй більшості, як 
і очікувалося, звернули увагу не на висновки, зро-
блені в кінці заяви, а на її перші чотири абзаци, які 
стосувалися біографії міського голови О. Момота 
періоду 1997-2001 років. Приблизно так само відреа-
гували на заяву деякі користувачі Facebook.

У зв’язку з цим вважаємо за необхідне розставити  
всі крапки над «і».

НА «ГАЧКУ» 
У ПРАВООХОРОНЦІВ
Чутки та плітки щодо 

бурхливої юності О. Мо-

мота, яку він провів, спо-
чатку залазячи до помеш-
кань вишгородців через 

№4(317)
пятница,
27 апреля 

2018 г.

В місті продовжується будівельне та правове свавілля, 
зумовлене безпорадністю мера-маріонетки, колишнього 
«форточніка». Депутатська більшість його підтримує

37-та сесія міськради

Наш сайт в Интернете:
www.nasamomdele.yolasite.com; 

на страничке Facebook: www.facebook.com/
gazetanasamomdele

NASAMOMDELE@UKR.NET

Независимый еженедельник
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Порошенко подталкивают к отказу от второго срока
Скандал

1. «...Сьогодні на сімей-
них лікарях (це лікарі пер-
шої ланки) зосередили всі 
бюджетні гроші»

ВЕРДИКТ: БРЕХНЯ 
Загальні видатки дер-

жавного бюджету 2018 на 
охорону здоров’я 112,5 — 
млрд грн, на первинну лан-
ку — 13,2 млрд грн, 51,2 
млрд грн на вторинну, тре-
тинну на екстрену медичну 
допомогу.

Джерело: https://goo.
gl/7GwXi8

2. «...І кожен лікар му-
сить самостійно, само-
тужки укласти більше 
2000 контрактів на одно-
го лікаря...».

ВЕРДИКТ: БРЕХНЯ
Терапевт зможе обслу-

говувати 2000 пацієнтів, 
сімейний лікар — 1800, а 
педіатр — 900, можливо 
більше

Джерело: https://goo.gl/
XP4RVA

3. «...Я хочу запитати ці 
люди взагалі, в якій країні 
роблять медичну рефор-
му, воно що не розуміють, 
що, по-перше 2000 людей 
обслужити одним лікарем 
в місяць це просто імпоси-
бл це неможливо»

Побачив сьогодні виступ Юлія Тимошенко щодо 
медичної реформи і, так як вона відомий критик, то 
вирішив перевірити її палку промову на достовір-
ність. https://goo.gl/tBeu17

Думаю, що всім цікаво знати рівень розуміння 
медичної теми, реальним кандидатом в президенти 
і лідером парламентської фракції. 

Тривалість виступу всього 2 хвилини 36 секунд!
Далі, смертельний номер, розбір по цитатах:

ВЕРДИКТ: БРЕХНЯ 
Навантаження на лікарів 

первинної ланки відповідає 
верхній межі загальноєвро-
пейської практики, тому що 
українські лікарі надають 
менший обсяг медичної 
допомоги у порівнянні з їх 
колегами. 

Навіть більше, такі ж 
норми діяли і до вступу 
медичної реформи, але 
розраховувались за кількі-
стю населення, що живе на 
певній дільниці, хоча знач-
на частина з них не обслу-
говувалсь у лікаря. Таким 
чином нічого нереального 
немає.

До того ж наявність 2000 
декларацій не означає, 

що кожен з пацієнтів буде 
щомісяця ходити до лікаря.

Джерело: https://goo.gl/
j6pFJB

4. « ...По-друге покажіть 
мені, де сільські лікарі або 
лікарі в сільських районах, 
де вони можуть знайти 
електронне забезпечення 

всього процесу, де з них 
90 відсотків не володіє 
технологіями работи з 
комп’ютером»

ВЕРДИКТ:МАНІПУЛЯЦІЯ 
Забпезпечити заклади 

охорони здоров’я комп’ю-
терами і інтернетом має 
місцева влада за рахунок 
місцевого бюджету. Лікар 
— це професія, яка потре-
бує безперервного навчан-
ня та самовдосконален-
ня, тому якщо людина не 
може освоїти комп’ютер, то 
виникає питання, як вона 
взагалі може працювати 
лікарем і звідки вона отри-
мує інформацію про нові 
медичні технології.

Приклад: https://goo.gl/

pqq9JB
За даними Lifecell майже 

всі населенні пункти Україні 
мають 2G покриття. https://
goo.gl/6amM3u

5. « ...І де взагалі комп’ю-
тер знайти тому що 
в деяких сільрадах, на-
віть, ніколи в очі не бачи-
ли комп’ютера, ви мені 
скажіть...». 

ВЕРДИКТ: БРЕХНЯ 
Для проведення біль-

шості адміністративно го-
сподарських дій сільска 
рада має мати комп’ютер, 
наприклад, для проведен-
ня закупівель в прозорро. 
Таким чином всі сільські 
ради в Україні принаймі ба-
чили комп’ютер.

6. «...А ще одна така річ 
тобто всі бюджетні гро-
ші вони хочуть витрати-
ти на першу ланку, на так 
званих сімейних лікарів, 
але потім послуги про-
фесійних лікарів кардіоло-
гів, ортопедів, я не знаю 
спеціалістів і так далі, вони 
всі будуть оплачуватись 
прямими грошима з кишені 
людини...».

ВЕРДИКТ: БРЕХНЯ 
Статті 4 закону України 

«Про державні фінансові 
гарантії медичного обслу-
говування населення»:

«1. У межах програми 
медичних гарантій дер-
жава гарантує громадя-
нам (...) повну оплату за 
рахунок коштів Держав-
ного бюджету України 
необхідних їм медичних 

послуг та лікарських 
засобів, пов’язаних з на-
данням:

1) екстреної медичної 
допомоги;

2) первинної медичної 
допомоги;

3) вторинної (спеціалі-
зованої) медичної допо-
моги;

4) третинної (висо-
коспеціалізованої) ме-
дичної допомоги;

5) паліативної медич-
ної допомоги;

6) медичної реабіліта-
ції.

7) медичної допомоги 
дітям до 16 років;

8) медичної допомоги у 
зв’язку з вагітністю та 
пологами»

Джерело: https://goo.gl/
z4gdA8

7. «...І тепер сімейного 
лікаря викликати на дом 
майже неможливо...»

ВЕРДИКТ: БРЕХНЯ 
До 1 липня 2018 року си-

стема викликів лікарів до-
дому працює, як і раніше. 
Після 1 липня 2018 року 
вступає в дію Порядок на-
дання первинної медичної 
допомоги, в якому зазна-
чено, що лікар приймає 
рішення про надання ме-
дичної допомоги вдома або 
за з використанням засобів 
телекомунікації самостій-
но.

Додатково варто зазна-
чити, що при наявності 
2000 реальних пацієнтів, 
лікар не може обслуговува-

Facebook

Какие политические последствия будет иметь «пленка» Онищенко

Под защитой 
Минюста США

Реакция надзорных пра-
воохранительных органов 
по факту обнародования 
«пленки» была скупой.

В Генеральной прокура-
туре вообще отмолчались. 
Генпрокурор Ю. Луценко 
уже привычно отписался 
в Фейсбуке, но даже не на 
своей странице, а в ком-
ментариях к сообщению 
экс-заместителя генераль-
ного прокурора Д. Сакваре-
лидзе на тему записи.

Суть написанного в сле-
дующем: дело Злочевского 
Национальное антикор-
рупционное бюро (НАБУ) 
забрало до назначения 
Луценко «генералом» — 
мол, с него и спрашивайте, 
а нефтегазовая компания 
Burisma, совладельцем 
которой является экс-ми-
нистр, по требованию ГПУ 
заплатила недостающие 
налоги.

Представитель лобби 
НАБУ, исполнительный 

директор Центра противо-
действия коррупции Д. Ка-
ленюк комментирует: дело 
Злочевского «слил» тан-
дем ГПУ и САП.

В Бюро же предложили 
Онищенко передать им 
оригиналы «пленок» и по-
сле его там готовы изучить 
их «в пределах своей ком-
петенции». Кстати, депутат 
уже согласился, во всяком 
случае, заявил о согласии. 
«Всячески открыт к сотруд-
ничеству по щепетильной 
теме. Я открыт и заинте-
ресован», — написал Они-
щенко на своей странице в 
Фейсбуке.

«Украинская правоох-
ранительная система в 
кризисе. И ждать хотя бы 
движения в направлении, 
указанном этой или все-
ми записями Онищенко, 
не стоит. Оно возможно 
только за рубежом, но там 
предпочитают с помощью 
«пленок» держать нашу по-
литическую верхушку под 
контролем», — комменти-

рует политолог Р. Бортник.
Онищенко действительно 

признавался, что общался 
с американцами, в частно-
сти, с гонцами министер-
ства юстиции США. Более 
того, как утверждает жур-
налист Владимир Бойко, 
оригиналы его записей, а 
также результаты их фо-
носкопической эксперти-
зы хранятся в посольстве 
США в Киеве. А сам беглый 
депутат якобы находится 
под защитой американско-
го Минюста, а его интере-
сы представляет бывший 
прокурор, а ныне адвокат 
Марта Борщ (это, кстати, 
не секрет).

В таком случае появле-
ние аудиозаписи в откры-
том доступе (как уверяет 
сам Онищенко, одной из 
нескольких) может иметь 
несколько объяснений.  

«Либо он сам хочет по-
вышать ставки, либо он 
получил добро со стороны 
Запада», — говорит поли-
толог П. Олещук.

На развилке
Важно еще понимать, 

какой мотив движет Они-
щенко. Нюанс истории с 
«пленками» в том, что они 
— независимо от содер-
жания — не могут рассма-
триваться в качестве до-
казательства в уголовном 
производстве. Конститу-
ционный суд оговорил это 
в решении от 20 октября 
2011 г., вынесенном по слу-
чаю «кассетного скандала» 
майора Н. Мельниченко.

По словам Онищенко, он 
с помощью записей вскры-
вает коррупцию на высших 
политических этажах. 

В тоже время, в ситуа-
ции, когда аудиозаписи не 
пригодятся следствию и в 
суде, основной удар нано-
сился по имиджу президен-
та.

«Обнародование записей 
Онищенко имеет не юри-
дический — по понятным 
причинам – эффект на пре-
зидента, а электоральный. 
Порошенко теряет голоса», 
— говорит эксперт Бортник.

Политолог Олещук уточ-
няет: глобально повлиять 
на рейтинг президента 
любой компромат уже не 
может. «Группа электо-
ральной поддержки и так 
сократилась до базовой», 
— говорит он.

В тоже время, по мнению 
экспертов, пленки могут 
сыграть значительную роль 
в политическом раскладе.  

«Допускаю, что «пленка-
ми» Онищенко подталки-
вают Порошенко к отказу 
от похода на второй прези-
дентский срок. Они хорошо 
вписываются в канву по-
следних событий, где так-
же предсказание Коломо-
йского (совладелец группы 
«Приват» И. Коломойский 
— Прим.Ред.), что Поро-
шенко не переизберется, 
полет Авакова (глава МВД 
А. Аваков — Прим. Ред.) в 
Штаты с игрой в интересах 
Гройсмана (премьер-ми-
нистр В. Гройсман — Прим. 
Ред.), заявление самого 
премьера, что он-де идет 
на парламентские выборы. 
Это похоже на интригу с це-
лью окончательно «сбить» 
президента с выбранного 
пути», — рассуждает В. Ка-
расев.

«Наличие «пленок» не по-
зволит западным полити-
кам публично во время из-
бирательной кампании по 
выборам президента Укра-
ины поддержать Порошен-
ко. Это ключевой результат 
опубликования «пленки», 
— полагает Р. Бортник.

По данным источника из 
окружения Онищенко, уже 
обнародованная пленка 
не является последней. 
Будут опубликованы еще. 
При этом, основной инфор-
мационный удар придется 
на осень. Помимо пленок 
готовится еще мощная 
порция компромата на По-

рошенко и его ближайшее 
окружение.

Задача — минимизиро-
вать шансы Порошенко на 
переизбрание на второй 
срок.

Власти вспомнят 
про «информационную 

агрессию»
Ответные действия Бан-

ковой в ответ на публи-
кации пленок также оче-
видно. «Власть это будет 
подавать как пример якобы 
информационного давле-
ния на Украину», — гово-
рит политолог Олещук.

Отметим, по горячим 
следам публикаций Они-
щенко состоялось заседа-
ние Совета национальной 
безопасности и обороны 
на якобы «информацион-
ную» тему. А в воскресенье 
скандальный сайт «Миро-
творец» заявил о наличии 
компромата на самого нар-
депа. Это якобы записи его 
разговоров с неким россия-
нином, сделанные в Израи-
ле. На что Онищенко отве-
тил, что в этой стране уже 
не был «лет шесть», и он 
готов подтвердить словами 
документами.

Еще одним способом ста-
ло перевод внимания об-
щества на другие темы. На-
пример, буквально за сутки 
до публикации пленок П. 
Порошенко выступил с 
церковной инициативой по 
обращению к Патриарху 
Варфоломею.

ти всі виклики на дому, бо у 
нього не вистачить робочо-
го часу, адже 1 виклик дома 
це 30 хвилин, а в амбула-
торії 15 хв. Таким чином від 
наявної системи викликів 
найбільше страждають 
самі пацієнти, бо не можуть 
потрапити до лікаря. Три-
валість прийому складає 5 
годин 30 хвилин.

Джерело: https://goo.gl/
dF29op

8. «...Швидка допомога 
викликає тільки в самих 
екстраординарних ситу-
аціях, коли людина вже 
практично помирає, а там 
де що можна дати допом-
огу і запобігти летальним 
наслідкам, тобто смерті 
людини, там відповідає, 
що не прийшов час вам 
швидку допомогу надсила-
ти...».

ВЕРДИКТ: БРЕХНЯ 
Закон України «Про дер-

жавні фінансові гарантії 
медичного обслугову-
вання населення» не пе-
редбачає жодних змін у 
функціонування екстреної 
медичної допомоги.

Закон України «Про 
екстрену медичну допомо-
гу» не змінювався, Прави-
ла виклику бригад швидкої 
медичної допомоги за-
твердженні МОЗ України не 
змінювались з 2009 року. 

Загалом 8 цитат — всі 
брехня і маніпуляція, ось 
такий у нас лідер прези-
дентського рейтингу.

Evgeniy Gonchar

Скандальная аудиозапись, обнародованная в минувшую среду беглым на-
родным депутатом Александром Онищенко, стала одной из главных политиче-
ских тем этой недели. Она появилась в открытом доступе вскоре после того, 
как «Страна» опубликовала главу из книги Онищенко с ее расшифровкой.

На «пленке» слышны голоса предположительно самого Онищенко и прези-
дента Петра Порошенко, которые обсуждают судьбу экс-министра экологии 
Николая Злочевского — по совместительству крупного украинского газодо-
бытчика. В Администрации президента и его партии «Блок Петра Порошенко» 
аудиозапись назвали фальшивой. Тем не менее, она стала темой для многих 
украинских СМИ и даже на Западе.

Влиятельная немецкая газета Die Welt опубликовала статью на тему Поро-
шенко с цитатами Онищенко. «Страна» вместе с экспертами спрогнозировала 
последствия скандала.
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(Продовження 
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Мой город...

(Продовження. Початок на стор. 1)
25. Про надання дозволу на розробку проекту зем-

леустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам Ісамбаєву В. Ю., Кравчук-Ісам-
баєвій А. М. (відхилено).

26-31. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у власність гр-нам Москаленку В. Б., Сердюку О. М.; 
Шавші О. М., Репетюк А.С.; Поліщук Т. В., Пеньківсь-
кий В. В.; гр. Артющенко Л. Д. (прийнято); Базяку С. 
В.; Верхочубу В. С. (відхилено).

32. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Войтович Т. О. (в черзі).

33-38. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність: гр. Давиденку Я.Ф. (прийнято); гр. Дем-
ченко Н. В.; гр. Звездіну О. В.; гр. Котляровій І. Ю.; гр. 
Крутушкіній А. Г. (відхилено); гр. Лисенко С. Г. (прий-
нято).

39-41. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність: гр. Майбоженко Ю. Ю. (відхилено і прий-
нято); Науменку В. О. (прийнято).

42. Про надання дозволу на розробку технічної до-
кументації із землеустрою щодо встановлення (від-
новлення) меж земельної ділянки на місцевості (в 
натурі) гр. Нестеренко В. П. (відхилено).

43-47. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Онуфрієву М. А.; гр. Оржаховському В. 
В.; гр. Паладійчук Н. М.; гр. Плахотнюк Н. В. (відхиле-
но); Проценку В. А. (прийнято).

48-52. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність гр. Сухоцькому Ю. О.; гр. Ткач Л. В. (відхи-
лено); гр. Ткачук Л. М.; гр. Ткачуку М. І. (прийнято); гр. 
Чемерису О. А. (відхилено).

53. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду ФОП Фещенко Н. З. (відхилено).

54-56. Про продовження (поновлення) дії договору 
оренди: ТОВ «Екопроект-2000» (прийнято); ПП «НВФ 
«Омега» (відхилено); ТОВ «ВАНДА» (прийнято).

57. Про надання дозволу на розробку техдоку-
ментації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 
земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ТОВ 
«А.М.А. Транс» (прийнято).

58-62. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду: Київській регіональній спілці споживчої коо-
перації (відхилено); ТОВ «Будівельна індустрія ЛТД» 
(відхилено); ТОВ «Будпром» (1,4071 га) (прийнято);  
ТОВ «Будпром» (0,3615 га); ТОВ «Завод будівельних 
матеріалів і конструкцій» (відхилено).

63-66. Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Баранову П. О.; гр. Білоусовій В. П.;  гр. Бурлій Н. М.; 
гр. Галушку С. П. (прийнято).

67. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється гр. Мозгового А. В. (прийнято).

68-76. Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Катуніну Б. М.; гр. Коцюбі В. О.; гр. Кравченку С. М.; 
гр. Ляху В. Г.; гр. Марцевій К. В.; гр. Микитчі А. М.; гр. 
Микитчі М. М.; гр. Поліщук Я. В. (прийнято); Рудоль Г. 
М. (відхилено).

77-82. Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Рудь І. І.; гр. Скопиченко С. В.; гр. Старосельському 
Е. А.; гр. Соколовій Г. П.; гр. Циганову О. Є.; гр. Яцен-
ко А. Г. (прийнято).

83. Про внесення змін до Додатку №6 до рішення 
Вишгородської міської ради №33/1 від 22.12.2017 р. 
(прийнято).

84. Про внесення змін до договору оренди земель-
ної ділянки щодо ставки орендної плати (прийнято).

85. Про звернення Вишгородської міськради до 
Київської облради та Київської облдержадміністрації 
щодо необхідності розроблення програми підтримки 
пенсіонерів (відхилено).

86-87. Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки: у 
власність гр. Паладійчук Н. М.; в оренду — ТОВ «Бу-
дівельна індустрія ЛТД» (прийнято).

В місті продовжується будівельне та правове свавілля, 
зумовлене безпорадністю мера-маріонетки, колишнього 
«форточніка». Депутатська більшість його підтримує
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кватирки, а потім сидячи 
в Крюківській виправній 
колонії, ходили по Вишго-
роду давно. З того самого 
моменту, як він вирішив 
балотуватися на посаду 
Вишгородського міського 
голови. До цього моменту 
деталі біографії громадя-
нина О. Момота, навіть, 
після того, як він став де-
путатом міської ради у 
2010-му році, мало кого 
цікавили. Можливо, це й 
правильно: яка різниця що 
там людина робила десять 
років тому, головне, як вона 
сьогодні виконує депутат-
ські обов’язки, захищаючи 
інтереси виборців. Це — 
по-перше. По-друге, хто з 
нас не робив в житті, тим 
паче, в юності помилок?

Але восени 2015 року 
ситуація дещо змінила-
ся. Об’єм повноважень і 
можливості міського голо-
ви значно перевищують 
об’єм повноважень і мож-
ливості депутата. Їх просто 
не порівняти. А у випадку, 
якщо депутати у своїй біль-
шості є не принциповими і 
послідовними захисниками 
інтересів громади, а при-
стосуванцями, які прийшли 
до ради вирішувати «шкур-
ні» питання, а секретар 
ради — «кишеньковий», як 
це було протягом, практич-
но, всіх каденцій періоду 
нової, незалежної історії 
країни у Вишгороді, в діяль-
ності міського голови, фак-
тично, відсутні будь-які за-
побіжники. І від його позиції 
повністю залежить життя 
міста. 

Якщо ця позиція є по-
зицією патріота, який тур-
бується про місто і його 
мешканців, він зуміє і ор-
ганізувати роботу ради, і 
зупинити заробітчан-де-
путатів, і налагодити кон-
структивну діяльність ви-
конкому. 

Якщо ж позиція місько-
го голови зводиться до 
того, щоб, з одного боку, 
створити видимість бурх-
ливої діяльності, а з іншо-
го — прикриваючись цією 
діяльністю особисто макси-
мально збагатитися, злов-
живаючи службовим по-

ложенням — це справжня 
трагедія і для міста, і для 
містян. Бо зупинити такого 
міського голову дуже важ-
ко. Практично — неможли-
во...

Восени 2015 року, під час 
виборчих перегонів у місті 
час від часу з’являлися ли-
стівки, в яких йшла мова 
про «подвиги» юності од-
ного з кандидатів в міські 
голови О. Момота.

Однак, наскільки ми 
пам’ятаємо, він особисто 
жодного разу на жодній 
зустрічі з виборцями пу-
блічно не підтвердив і не  
спростував цю інформа-
цію. В той же час, практич-
но, на кожній такій зустрічі 
натякав на брудні виборчі 
технології, які підступно 
використовуються його 
політичними конкурентами.

В. Дулапчій повідомив, 
що він особисто, з іншого 
боку, своїми діями сприяв 
тому, щоб виборці сприй-
мали інформацію щодо 
злочинної діяльності О. 
Момота в 1997-1998 р. р. 
та відбування покарання у 
1998-2001 р. р. як резуль-
тат брудних виборчих тех-
нологій. 

Під час оприлюднення 
звернення, про яке йдеть-
ся, О. Момот з місця в пре-
зидії зауважив, що інфор-
мація про події 1998-2001 
р. «є всім давно відомою».

Якщо так, то виникає 
запитання: чи була ця ін-
формація офіційно опри-
люднена та ним самим 
якимось чином офіційно 
підтверджена? Якщо так, 
то хотілося б дізнатися: 
коли, де, ким і як саме О. 
Момот її підтвердив. Нав-
ряд чи О. Момот дасть нам 
на це відповідь, отже, ми з 
цього приводу направимо 
до міськвиконкому офіцій-
ний запит, а з відповіддю на 
нього вас, шановні читачі, 
обов’язково ознайомимо.   

Щодо реакції на це звер-
нення депутатів і деяких ко-
ристувачів Facebook.

Основною метою цього 
звернення було зовсім не 
оприлюднення інформації, 
яка стосувалася біографії 
нашого міського голови 
1997-2001 років, а те, що 

він її приховав від вибор-
ців. 

Чому ж тоді ми поча-
ли звернення саме з неї? 
Зовсім не тому, що, як де-
кому здається, В. Дулапчій 
вирішив «помститися» за 
щось О. Момоту, а ми йому 
«підіграли». А тому, що цей 
факт набуває особливого  
значення в зв’язку з усією 
діяльністю нашого міського 
голови після його обрання 
на цю відповідальну поса-
ду. Оскільки ця діяльність 
свідчить: психологія О. Мо-
мота, його світосприйнят-
тя і світогляд, його життєві 
орієнтири і моральні заса-
ди, якими він керується, піс-
ля перебування в Крюківсь-
кій виправній колонії, на 
жаль, не змінилися. Отже, 
можна зробити висновок: 
опозиційна діяльність О. 
Момота під час перебуван-
ня в депутатському кріслі, 
його критика діяльності 
тодішнього керівництва 
міста і депутатської біль-
шості, насправді, були не 
щирими. Це просто була 
«гра на публіку». Метод  за-
робити політичний капітал, 
політичні «очки» для того, 
щоб в майбутньому само-
му всістися в крісло місь-
кого голови і взяти під кон-
троль всі існуючі корупційні 
схеми і грошові потоки. І не 
лише зберегти їх, а й вдо-
сконалити і розвинути. 

В. Дулапчій в інтерв’ю 
дуже детально і перекон-
ливо розповів, як О. Момот 
крок за кроком наполегли-
во йшов до цієї мети, циніч-
но і рішуче рвучи зв’язки з 
тими, хто міг би перешко-
дити йому на цьому шляху 
до влади і, навпаки, збли-
жуючись із можливими од-
нодумцями. 

Втім, істинні цілі цього 
поступу можно було при-
ховувати лише на стадії 
обіцянок і передвиборчих 
лозунгів, якими, як відомо, 
потенційні корупціонери, як 
правило, володіють не гір-
ше, а, часто, й краще чес-
них людей.

Після виборів дійсну 
мету, яку переслідував О. 
Момот, приховати було вже 
неможливо. Оскільки тут 
вже почалися не розмови 

і обіцянки-цяцянки, а ре-
альні справи. Наприклад, 
кадрова політика. 

Бажаючі можуть погорта-
ти випуски нашої газети за 
листопад та грудень 2015 
р., за 2016-й та 2017-й рік.  
Ми були дуже послідовні.

Спочатку ми висловлю-
вали здивування кадро-
вими призначеннями О. 
Момота, сподіваючись, що 
він випадково помилився. 
Потім почали критикувати 
його за ці призначення. А 
вже після цього, зрозумів-
ши, що на всі наші матеріа-
ли він ніяк не реагує, поча-
ли досліджувати схеми, за 
якими збагачується ниніш-
ня міська влада.       

На якийсь час нас та ін-
ших вишгородців відволік-
ли від цього непростого 
процесу прозріння дії пра-
воохоронців, які в квітні 
2016 р. заарештували О. 
Момота, звинувативши у 
вимаганні хабара у керів-
ників будівельної компанії. 

І лише те, що після ви-
борів на той час минуло 
всього кілька місяців і ба-
гато хто ще не встиг зро-
зуміти для чого О. Момот 
так рвався на посаду місь-
кого голови, забезпечило 
йому підтримку і народних 
депутатів, і виборців. Якби 
це сталося, наприклад, че-
рез рік, навряд чи той же 
Я. Москаленко або Ю. Де-
рев’янко «скинулися» б для 
того, щоб визволити його із 
СІЗО. Не кажучи вже про 
звичайних вишгородців, які 
грудьми стали на захист 
«народного мера», збира-
ючи на його визволення 
останні копійки.  

Втім, і тоді ще залишала-
ся надія на те, що, врахо-
вуючи цю екстраординарну 
ситуацію, О. Момот змі-
ниться чи, принаймні, спро-
бує це зробити. Однак, ця 
надія не справдилася.

...Під час оприлюднення 
заяви, про яку йдеться, на 
сесії, міський голова здиву-
вався: мовляв, чому  наша 
газета, яка так його захи-
щала і обурювалася недо-
лугими діями правоохорон-
ців, зараз змінила позицію. 

Кіоск, який півроку тому пообіцяв знести міський 
голова, і який стоїть і по сьогодні

Газова заправка щодо знесення якої є рішення ви-
конкому, але яку ніхто не чіпає
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В місті продовжується будівельне та правове  
мера-маріонетки, колишнього «форточніка».

Так от, роз’яснюємо: ми не 
змінили позицію. Ми просто її 
скоригували, проаналізувавши 
ситуацію і зрозумівши, що звину-
вачення правоохоронців є швид-
ше обгрунтованими ніж необ-
грунтованими. 

Інша справа, що дії правоохо-
ронців в цій ситуації, — якщо бра-
ти до уваги заяву про вчинення 
злочину, яку написали від чужого 
імені, і т. ін., —  були процесуаль-
но безграмотними і вкрай непро-
фесійними. Або тому, що наші 
правоохоронці, взагалі, не звикли 
діяти, дотримуючись букви зако-
ну, або тому, що і не збиралися 
доводити цю справу до суду. Їм 
потрібно було зовсім інше: підче-
пити «на гачок» рецидивіста О. 
Момота, який волею долі опинив-
ся в кріслі міського голови, і зро-
бити його керованим. Фактично 
— маріонеткою.

І, судячи з усього, їм це вда-
лося. Бо як тоді пояснити те, що 
після рішень міськвиконкому про 
демонтаж кіоску, який за одну ніч 
з’явився біля ЖК «Борисо-Гліб-
ський», та заправки напроти ЖК 
«Берегиня», їх ніхто так і не де-
монтував? Але ж саме про це 
говорив у інтерв’ю В. Дулапчій 
(цитую):

« ...— До речі, суд по розгля-
ду справи по суті (щодо звину-
вачення О. Момота — авт.), поки 
що, так і не відбувся... 

— Так, його двічі переносили. 
І це вигідно всім, в тому чис-
лі й правоохоронцям. Оскільки 
поки немає вироку, — будь-яко-
го, — наш міський голова знахо-
диться «на гачку». І ним можна 
маніпулювати. 

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

здається, О. Семенов підняв 
на сесії питання про МАФ, який 
з’явився 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 ска-
зали ларьок не чіпати. От його 
ніхто й не зносить. Так само є 
рішення виконкому про знесення 
незаконної газової та дизельної 
заправки напроти «Берегині». 
Але її ніхто не зносить. Чому?!».

Отже, якщо припущення, вис-
ловлені В. Дулапчієм, відповіда-
ють дійсності, тоді ми маємо 
мера, яким дуже легко і просто 
маніпулювати. А це, в свою чергу, 
означає, що містом керує не О. 
Момот, а нікому невідомі ділки, 
які смикають його за нитки.

Саме тому ми звернулися до 
депутатів з вимогою створити 
спеціальну комісію із числа де-
путатів та представників гро-
мадськості по розслідуванню 
причин невиконання рішень 
виконкому щодо демонтажу 
тимчасових та самовільно 
встановлених споруд на те-
риторії міста, наведених В. 
Дулапчієм в інтерв’ю нашій 
газеті, а, також, всіх інших 
подібних випадків та всіх фак-

(Продовження. 
Початок на стор-х 1, 3) 

тів, наведених в інтерв’ю.
...Скажімо чесно: депутатська 

більшість під час оприлюднення 
цієї заяви, як і очікувалося, по-
водила себе не просто неадек-
ватно, а по-хамськи: одні мало 
не вистрибували з крісел, другі 
сміялися, треті щось вигукува-
ли... Коротше кажучи, це потріб-
но було бачити. (Бажаючі можуть 
подивитися — https://youtu.be/
FyuydDRe2eA).    

Нічого дивного в такій реакції 
немає: Адже мова йде про авто-
ритет їх хазяїна — гаранта ма-
теріального благополуччя депу-
татської більшості в організованій 
ним самим системі кругової по-
руки та кругової безвідповідаль-
ності. Їм в такій системі дуже 
зручно і затишно живеться. На 
відміну від вишгородців.   

Хоча, здавалося б, чого так хви-
люватися? Адже створення такої 
комісії ніякої загрози, начебто, 
нікому не несе: ну, створили, ну 
перевірили, якщо все нормально 
— доповіли на сесії про резуль-
тати роботи. Але ж ні, не прого-
лосували. Побоялися. А, знаєте, 
чому? Та тому, що довелося б 
відповідати на конкретні питання 
щодо причин невиконань рішень 
виконкому. А скільки ще є в місті 
незаконно встановлених тимча-
сових споруд? А щодо скількох 
з них ще є рішення виконкому 
щодо їх зносу, але не виконуєть-
ся?

Коментарі, як кажуть, зайві...
Саме тому В. Борзовець, який 

оприлюднив звернення, про яке 
йдеться, попередив депутатів, 
що йому як громадянину, вибор-
цю і журналісту не залишається 
нічого іншого як добиватися від 
ВР України припинення повно-
важень цього складу ВР України, 
міського голови і призначення но-
вих виборів. 

...А тепер нагадаємо вам, ша-
новні читачі, ситуацію з мікрорай-
оном ГАЕС, на території якого 
підприємець М. Коваль ще кілька 
років тому влаштував такий собі 
склад-магазин з продажу піску, 
щебню та інших будівельних ма-
теріалів. Між іншим, на ділянці з 
цільовим призначенням особи-
сте селянське господарство.

Ми десятки разів писали про 
цю проблему. І до обрання О. 
Момота міським головою, і після 
цього. Що тут змінилося після ви-
борів  2015 р.? М. Коваль, члени 
його сім’ї та підлеглі отримали 
тут же ще кілька земельних діля-
нок. Незважаючи на протести 
сусідів. І продовжують робити те 
саме, що й робили. 

За наполяганням секретаря 
міськради Т. Бражнікової з цьо-
го приводу була, навіть, створе-
на спеціальна комісія. До якої Т. 
Бражнікова порадила звернутися 
черговим ображеним М. Кова-
лем. Цього разу таким виявилися 
батько загиблого в АТО Дениса 
Ханчича Ю. Ханчич та сім’я Ге-
роя України Ігоря Пехенько. 

Але — все по порядку.
ЗЕМЛЮ ОТРИМАЛИ. 

АЛЕ КОРИСТУВАТИСЯ 
НЕЮ НЕ МОЖУТЬ

Саме з цього, м’яко кажучи, не-
порозуміння, до речі, і почалася 

ця сесія. Ю. Ханчич і мати Ігоря 
Надія Пехенько протягом двад-
цяти хвилин розповідали про 
неподобства, які відбуваються в 
центрі мікрорайону, захопленого 
М. Ковалем, та обурювалися тим, 
що не можуть не те, що щось ро-
бити на своїх земельних ділян-
ках, а, навіть, на них потрапити .

Ю. Ханчич: «...Кожна людина 
хоче жить нормально. Мій син 
голову склав за це. Понімаєте? А 
я зараз добраться туда не можу! 
Рішайте як хочете! Не будете ви 
рішать, я піду вище!..».

Н. Пехенько: «...Нам виділи-
ли цю землю. Але підійдіть хоть 
хто-небудь, подивіться що там 
робиться... Тече там все... Кру-
гом забора в нас вода... Він на-
сипав там... ну... з триповерховий 
будинок землі... Якийсь мусор 
звозить, потом його продає чи ви-
возить — незрозуміло!.. І це все 
получилось як терикон, а навко-
ло вода стоїть. А чому вода?  У 
нього є готель... В нього нема 
стоків ніяких! Він має колодязь 
такий, а стоки потім спускає в то 
озеро! Там вставлений шланг... і 
іде туда в озеро... Побудував цей 
будинок... Люди добрі, приїзджі 
з різних регіонів. Різні хвороби. 
Ніхто не знає що там люди при-
везли сюди... Вони живуть, вони 
перуть, вони все роблять! І все 
до нас іде!.. Понаставляв вагон-
чиків кругом, там не підійти, нічо-
го... Пес здох — ходили, звонили, 
там, якомусь Андрію... Закопали 
прямо під воротами... Як пішов 
дощ, такий сморід, що... Ми візь-
мемо самі, якщо ніхто не хоче 
цього робити,  воду на аналіз... 
Вона ж смердюча вода! Там всі 
стоки, порошки пральні, все туди 
йде... Так не можна робити! І 
кажи йому, не кажи... А що йому 
казати, він вважає, що він вели-
кий начальник... А насправді ця 
людина теж підсудна. В свій час 
вона знає, що вона робила. Для 
Майдана. Яку біду...».

Ф. Сливканич: «Нас просто ви-
живають...».        

Н. Пехенько: «Да, нас просто 
виживають звідти... Повний двір 
води. Повний двір!... Люди ко-
жен день перуть. Люди кожен 
день миють посуд. Їдять, там, 
сплять, купаються... Це все тече, 
все тече сюда... Чому його не зо-
бов’язують зробити каналізацію? 
Врізатися в каналізацію? Готель 

такий великий. Один, другий. І він 
ще один будує там над дорогою... 
А то куди все потече? На Петрів-
ці? Він там теж зробить рівчак?...

Тепер іще хочу сказати. Був 
Указ Президента: всім з Небесної 
сотні дати квартири. Вже всі в нас 
одержали. В Києві, навіть, теле-
фонував Кличко людям, хто не 
одержав: прийдіть, будь-ласка... 
Тут ніхто, навіть, не сказав про 
це, що є такий Указ! Да скільки 
можна, одна дитина, єдина! Уже 
чотири роки, п’ятий рік! І — ніхто 
нічого! На чергу мене постави-
ли! А скільки я буду чекати тої 
черги?! Ви не знаєте? Чи я до-
чекаюся її?! Таке відношення до 
людей?! Скільки це буде?! Бо ми 
голосували! Просять: голосуйте 
за мене! Голосуйте за мене! А як 
треба — нема нікого! Понімаєте, 
нема нікого! І ніхто тебе не захи-
стить! Пішли, подивилися, і все! 
Він так там розбив дорогу, на ма-
шині під’їхати неможливо! Якоїсь 
землі ще насипав! У нас під до-
мом я не можу, навіть, до свого 
забору підійти!.. І ніхто не йде, 
ніхто не дивиться, бо це Коваль! 
Потребує тюрьми той Коваль! 
Якщо чесно! І знають у Вишго-
роді, але бояться, бо ще вб’є! Так 
і кажуть: уб’є!.. Страшні люди!»

Знаєте, шановні читачі, яка на 
це була реакція О. Момота? Він 
поцікавився (цитую):

«Скажіть, будь ласка, хоч одне 
офіційне звернення на ім’я місь-
кого голови, в якісь контролюючі 
органи робили окрім, от, заяви на 
сесії?». 

Нагадаємо: це запитав міський 
голова, якому більше, ніж будь-я-
кій іншій людині в місті відомо 
про  свавілля, яке М. Коваль уже  
добрий десяток років чинить в мі-
крорайоні ГАЕС. І який з моменту 
свого обрання керівником міста 
не лише сам закривав очі на це 
свавілля, а й своїм підлеглим ра-
див  особливо не «грузити» цього 
бізнесмена.

Втім, і на лукаве запитання 
мера знайшлася відповідь. Йому 
відповів мешканець мікрорайону 
ГАЕС, який прийшов на сесію ра-
зом з Ю. Ханчичем, Н. Пехенько 
та Ф. Сливканичем (цитую):

«Ви знаєте, що я вам скажу... 
Я там тоже маю 10 соток своїх... 
Визвав я оцих бойцов, оно си-
дять (вказує рукою на В. Шубку, 
О. Кучмія та В. Сардака — авт.).  

Пішли вони до Коваля. Я цілий 
день на городі, вже темно було, а 
ви ще сиділи там щось обсужда-
ли!І Що ви рішили?».

О. Кучмій: «И чем закончи-
лось?».

Мешканець: «Як бігло, так і бі-
жить! От, спитайте людей!».

Після чого О. Кучмій скочив з 
місця і запропонував прямо за-
раз їхати на ГАЕС. Правда, для 
чого саме, здається, ніхто так і не 
зрозумів...      

В той же час, В. Виговський, 
вийшовши до трибуни, достатньо 
емоційно звинуватив міського 
голову в тому, що він прекрасно 
знає про свавілля, яке твориться 
М. Ковалем на ГАЕС багато років. 

Його підтримав з місця депу-
тат Київської міської ради «сво-
бодівець» І. Мирошниченко, який  
зауважив, що коли О. Момот був 
депутатом, він «все добре знав і 
бачив, а тепер бачить лише забу-
довників і вирішує їх проблеми».

На що О. Момот негайно зви-
нуватив всіх, хто виступає, а, та-
кож, І. Мирошниченка у тому, що 
«вони хотять його на щось спро-
вокувати».       

Після чого Т. Бражнікова за-
просила всіх депутатів «долучи-
тись до роботи комісії, яка була 
створена за моїм запитом депу-
татським..., до кінця цього місяця 
зібратись на засідання, контакти 
людей отримані, виїхати на місце 
і, все ж, таки, передати виснов-
ки робочій комісії щодо цільово-
го призначення і використання 
цільового призначення цих зе-
мельних ділянок в раду. Щоб на 
наступній сесії ми вже розгляну-
ли висновки і пропозиції з даного 
питання...».

Після цього виступила ще й 
дружина учасника АТО О. Ший-
ка зі скаргою на все того ж М. 
Коваля. Вона пояснила, що «ми 
рік добиваємося цієї землі і не 
можемо її добитися: то немає 
Генплану, то ще чогось... А от 
коли Коваль пише заяву, чомусь 
все нормально. Все класно, все 
добре... Мій чоловік з 2014 р. в 
АТО. І зараз він в АТО. Скажіть, 
будь ласка, чим Коваль заслу-
жив, а мій чоловік не заслужив? 
Ми живемо в однокімнатній квар-
тирі, нас 5 людей! 35 квадратних 
метрів загальної площі! І ми не 
можемо отримати цю ділянку! Я 
вважаю, що потрібно якось депу-

Отак виглядає земельна ділянка, яку отримала сім’я загиблого Героя України І. Пехенька
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свавілля, зумовлене безпорадністю
Депутатська більшість його підтримує

Забавная и в то же время пугающая своей циничностью история, 
произошла на прошлой сессии Вышгородского городского совета. 
Одним из вынесенных на рассмотрение депутатов, был вопрос о 
выделении земельного участка депутату от БПП Войтович Тамаре 
Александровне.
За все время «работы» в депутатском корпусе, особым рвением к 
реформированию чего-либо в городе, Тамара Александровна не 
отличилась. Ни на сессиях, ни на комиссиях активно себя не про-
являла. А зачем?! Ведь все здравомыслящие жители города и так 
понимают, что ее взяли в списки на выборы, исключительно как 
«паровоза», который потянет за собой на выборах, голоса своих 
пациентов, ведь она довольно таки неплохой и известный врач в 
нашем городе.
И так тихо и неприметно, депутатская карьера Тамары Войтович и 
закончилась бы, если бы не одно НО...
Тамара Александровна проголосовала «ЗА» за скандальный вопрос 
по переводу целевого назначения земельных участков на улице 
Школьной, которые принадлежат известному в нашем городе за-
стройщику, господину Калинкину, чем и привлекла к своей скромной 
персоне внимание.
Уже ни для кого не секрет, что за позитивное голосование по этому 
вопросу, депутатам предлагали деньги — от 3-х до 5-ти тысяч долла-
ров.
Брала ли деньги Тамара Александровна за свое «ЗА» (как и многие 
другие депутаты), пусть устанавливают правоохранительные органы, 
мы можем лишь догадываться (вот тут чуть-чуть врем у нас есть пол-
ный список тех кто и сколько брал), но дело даже не в этом.
На следующей же сессии, после скандальной сессии с переводом 
целевого, выносится вопрос о выделении Тамаре Александровне 
участка земли, размером в 10 соток и как ни странно, по соседству с 
теми вышеупомянутыми скандальными участками.
Ну и тут, вроде бы могло все пройти тихо и незаметно —
 ведь мы уже привыкли, что депутаты бессовестно нагребают себе 
побольше всего, как только дорываются до шары, НО Тамара 
Александровна прямо во время заседания сессии, со своего места в 
сессионном зале заявила, что никакого заявления о выделении себе 
участка земли НЕ ПИСАЛА и попросила снять этот вопрос с повест-
ки!!!
Внимание,вопросы:
— Кто подделал заявление депутата и зарегистрировал его в канце-
лярии?
— Кто принял заявление от имени депутата и пустил его в ход, если 
депутат его не подавал?
— Какие дибилы в депутатских комиссиях, рассматривали это заяв-
ление и дали ему позитивную резолюцию?
— Почему до сих пор не проведено, как минимум, внутреннее рас-
следование в городском совете и не наказаны виновные?
— Почему руководителем городского совета Момотом, до сих пор 
не подано заявление об уголовном преступлении в Вишгородський 
відділ поліції , Вишгородський відділ Києво-Святошинської міцевої 
прокуратури?
— Может потому, что вся эта херня и беззаконие и происходит под 
чутким руководством Момота? Вопрос риторический...
р.s. Тамара Александровна. Лечите людей. Не ходите больше в 
депутаты. 

татам на це вплинути...  Бо все 
вже є, залишився лише підпис 
архітектора...».

На що О. Момот тут же заува-
жив, що районний архітектор не 
підпорядковується міській раді. 

Але, по-перше, всі, включаючи 
О. Момота, чомусь, забули про 
те, що в сесійній знаходиться де-
путат міської ради М. Мельник, 
яка, між іншим, займає посаду 
заступника голови РДА і у під-
порядкуванні якої знаходиться 
районний архітектор. По-дру-
ге,  тут же виникло питання про 
те, що М. Коваль звернувся до 
міськради з проханням виділити 
йому ті ділянки, які вже виділені 
учасникам АТО. На що О. Момот 
тут же відповів, що зобов’язаний  
виносити на сесію всі звернення 
громадян. І з’ясував, що висно-
вок земельної комісії по заяві М. 
Коваля — негативний. 

І одразу частина людей, які 
знаходилися в залі, згадали, що 
за питання зміни цільового при-
значення земельних ділянок для 
М. Калінкіна на минулій сесії 
проголосували ті самі члени зе-
мельної комісії, які винесли на її 
засіданні негативний висновок з 
цього питання.

Це спричинило в сесійній залі 
цілу бурю і відкрите притистоян-
ня. А коли всі трохи заспокоїлись, 
до мікрофону вийшла «громадсь-
кий активіст» А. Шуба і попроси-
ла людей, які обурювались діями 
депутатів загалом і представ-
ників ГО «Стоп корупції» на чолі 
з І. Мирошниченком «перестати 
блокувати роботу органу вико-
навчої влади» і «дотримуватися 
порядку» і «не влаштовувати тут 
цирк». 

З цього приводу зауважимо 
наступне. Ми прекрасно розуміє-
мо причину лояльності А. Шуби 
до нашої міськради: вони з чо-
ловіком отримали ділянку варті-
стю біля 100 тис. доларів не на 
ГАЕС, біля числених готелів М. 
Коваля, а на вул. Шкільній. До 
якої дуже легко під’їхати і яку не 
заливає лайном. Як і чому так 
вийшло — окреме питання.  

Однак, враховуючи цей факт, 
не варто було б А. Шубі намаган-
ня громадських активістів захи-
стити права інших учасників АТО, 
тим паче, родичів загиблих та 
Героя Небесної сотні, називати 
«цирком» і «порушенням поряд-
ку». Бо справжнім цирком, якщо 
не злочином, є те, що чинять де-
путати міської ради на чолі з О. 
Момотом вже кілька років.   
І ЗНОВУ ПРО «КИШЕНЬКОВУ» 

ГАЗЕТУ «ВИШГОРОД»...
В №12(1171) газети «Вишго-

род» від 24 березня вийшла стат-
тя М. Проценка «Так за що голо-
сують депутати?», в якій йшлося  
про голосування на 36-й сесії 
за зміну цільового призначення 
7-х ділянок для забудовника М. 
Калінкіна. ЇЇ підтримали кілька 
депутатів, які не підтримали ці 
проекти рішень: О. Семенов, В. 
Виговський, Ю. Колодзян, В. Пар-
чук, І. Шубко, Л. Кулініч, В. Круко-
вець, В. Нижник.

А в наступному номері цієї газе-
ти, як відповідь з’явився матеріал 
І. Шкільного «Подвійні стандарти 

та цинізм ряду депутатів — заш-
калює». От саме їх і обговорюва-
ли депутати, коли розглядалося 
питання порядку денного під наз-
вою «Про затвердження Статуту 
КП ВМР «Редакція газети Вишго-
род» в новій редакції».

Першим попросив слова В. 
Виговський, який обурився тим, 
що керівництво газети виконуло 
з матеріалу М. Проценка один 
абзац, який стосувався голосу-
вання по цим проектам рішень О. 
Момота. От як він звучав: «Ціка-
ва, також, позиція мера з цього 
питання. Він, начебто, і проти, 
і, навіть, не голосував. Зате, 
його однопартійці проголосува-
ли «за». Надавши, таким чином, 
необхідні для прийняття рішен-
ня голоси... Тож, виникає питан-
ня: з ким, все таки, мер?» 

Виступ О. Семенова, який вий-
шов до мікрофону наступним, 
вважаємо, є сенс процитувати 
повністю: 

«По тому, що тільки що говорив 
Виговський. Я хотів би доповни-
ти. Вийшла стаття, яка зачіпає 
нас персонально кожного. І тому 
я хотів би відповісти на це. Я не 
можу тут промовчати. Статтю 
підписав нєкто Іван Шкільний. 
Значить, я звертаюсь до Івана 
Шкільного. Застосовані були такі 
епітети. «Викликала обурення 
стаття в газеті «Вишгород». 
«Огидно стає, коли бачиш, як 
заради популізму всі вищезгадані 
особи намагаються робити з 
нас дурнів». Далі — більше, пане 
Шкільний: «А, може, вас сьогодні 
чимось іншим зацікавили, щоб ви 
за можливі грошові бариші дис-
кредитували іншу частину депу-
татів?». Іване, хто водив вашою 
рукою? «Бо як тоді зрозуміти, — 
пише Іван Шкільний, — що за ЖК 
«Борисо-Глібський» голосуєте 
«за», а за будівництво через до-
рогу — категорично «проти»?». 
І далі «Ви, шановні, і, непослідов-
ні, брехливі та налаштовані на 
дешевий популізм. Робимо вис-
новки щодо подвійних або навіть 
потрійних ігрищ цих людей». 
...Івана я не знаю, Шкільного. Я 
його ніколи не бачив в очі... Ша-
новний Іване! Я вам відкрию не-
величкий секрет. В цьому і поля-
гає робота депутатів, що за одні 
питання вони голосують   «за», 
а за інші — «проти». Крім того, я 
взяв статтю мера Олексія Момо-
та, який пише... Ну, от, я читаю. 
Буквально, я цитую: «Я неодно-
разово звертався до забудов-
ника (до Калінкіна) з проханням 
ознайомити нас, хоча б, з яки-
мось ескізним проектом. Тобто: 
скільки буде паркомісць, нам по-
трібно розуміти яке соціальне 
навантаження буде на місто, в 
яку школу підуть діти з новобу-
дов? За розвитком житлової за-
будови не встигає будівництво 
об’єктів соціальної інфраструк-
тури. Я — за гармонійний розви-
ток міста. Люди, які заселяться 
в новобудови, стануть мешкан-
цями міста Вишгорода...». Це 
я цитую мера, Іван. «Мабуть, 
невдовзі у міського голови бу-
дуть просити записатись на 
прийом до терапевта...». Потім 
мер каже: «Питання про бага-

топоверхову забудову я не під-
тримав. І позицію депутатів 
чудово розумію... Скажу... по се-
крету, — каже мер, — на це є ці-
лий ряд причин... Просто хтось 
має власне думку, а хтось, на 
жаль,  дбає лише про свої інте-
реси та бажання збагатитися. 
Я хотів би попередити певних 
депутатів про кримінальну від-
повідальність. Адже, як мінімум, 
це небезпечно. Адже політична 
корупція не доведе до добра ні 
місто, ні депутатів, які цим за-
ймаються». 

Іване, це ж один в один та стат-
тя, яку написав Михайло Процен-
ко. Від чого вам стало так гидко? 
Я хочу вас запитати. Так, ми всі 
голосували за Борисо-Глібський, 
який зараз нависає над церк-
вою... Я вам скажу відверто: коли 
я голосував за цей проект, і всі 
голосували за нього тому, що це 
було в 16-му році, два роки на-
зад. Тоді ситуація містобудівна 
в місті не була такою напруже-
ною. І нам сказали, це буде 9-ти, 
дев’яти, підкреслюю, поверховий 
будинок, який замінить трущоби 
в центрі міста. І ніякої дискусії 
не виникло. Всі голосували. Ви 
ж наводите прізвища Семенов, 
Виговський, Колодзян, Парчук, 
Шубко,  Круковець...  Які «негід-
ники, непослідовні, брехливі...». 
А я вас хочу, Іване, запитати. А 
в цьому ж списку Олексій Мо-
мот. Він теж за нього голосував. 
У цьому ж списку Сергій Пінчук. 
Він теж. Баланюк Саша. В чому 
подвійні стандарти? Шановний 
Іване? Чого ви згадали лише тих, 
хто висловив якусь думку?.. Так 
само завзято, як і мер. Як і всі 
остальні. А Шубко? Та ви... Це 
директор школи, такого колекти-
ву, і ви її теж паплюжите!  Та ви, 
вибачте, Іване, нігтя не стоїте цієї 
людини!  Ви заходили в ту шко-
лу? Ви бачили там атмосферу? 
І ви дозволяєте собі... Це дійсно 
подвійні стандарти. Я хочу ска-
зати, шановна доповідач, тому, 
що це напряму стосується стату-
ту майбутнього, і цієї газети, яку 
ми чи ви плануєте зараз... Отакі 
івани... шкільні... чи миколи пра-
вобережні... Вони собі можуть 
дозволити... рік назад на всю га-
зету, на весь розворот розказати 
про свої пригоди з таїландськими 
проститутками... Причому, це за 
наші гроші робиться, шановні! 
Ми мільйон 200 даємо на це!.. І 
це такі самі івани, вони запросто 
вилучають частину текстів... Неу-
годних... Як я зрозумів із того, що 
читав Виговський, там була якась 
критична замітка в адресу мера 
—  її легко викинули. Тому я вва-
жаю, що в цій новій газеті отаких 
правобережних — їх треба на пу-
шечний вистріл не пускати. Тому, 
що вони дискредитують не тіль-
ки звання, а й людини як такої. В 
мене все.  

ВСІ ТРИ ДЕТАЛЬНІ ПЛАНИ 
ТЕРИТОРІЙ ДЕПУТАТИ, ТАКИ,

ЗАТВЕРДИЛИ 
Перед обговоренням питань 

порядку денного В. Парчук по-
просили зняти з розгляду про-
екти рішень №10-12 щодо за-
твердження Детальних планів 
територій по вул. Ватутіна (60 

га); вул. Шолуденка (25,00 га); 
вул.  Шолуденка (Карат) (35,00 
га). Наголосивши, що:

1) до них є зауваження началь-
ника юридичного відділу міськви-
конкому, де зазначено, що ще 
немає затвердженого Генплану 
міста, отже, затвердження всіх 
трьох ДПТ є порушенням закону;

2) всі ті незаконні будівництва, 
які протягом багатьох років вели-
ся на цих територіях, згаданими 
ДПТ будуть узаконені. Але, нас-
правді, вони велися незаконно 
тому, що земельні ділянки під 
ними були виділені або фізичним 
особам під індивідуальну житло-
ву забудову і на них можна зво-

дити лише будинки не вище 4-х 
поверхів, або під ведення особи-
стого селянського господарства;   

3) більша частина цих діля-
нок знаходиться в рекреаційних 
зонах, зонах озеленення, де не 
можна зводити багатоповерхівки;

4) щодо цих незаконних будів-
ництв вона, депутат В. Парчук, 
неодноразово особисто звер-
талася до міського голови О. 
Момота з вимогою їх зупинити, 
передавала відповідні фотодо-
кументи, однак, відповіді на них 
не отримувала (ЖК «Зеніт», ЖК 
«Велесгард», ЖК «Фрацузький 
бульвар» та ін).

(Закінчення на стор. 8) 
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Народні обранці: майно, автівки, гроші...

Декларації депутатів районної ради:
Кілька днів тому на сторінці «Рідне місто — Вишгород» у Facebook з’явився «неве-

личкий аналіз» декларацій депутатів Вишгородської районної ради за 2017 рік. Аналіз 
названий автором «невеличким», мабуть, тому, що являє собою зведену інформацій-
ну таблицю щодо офіційних, зазначених в цих деклараціях відомостей про земельні 
ділянки, нерухомість, транспортні засоби та грошові заощадження наших районих об-
ранців. Але саме тому цей аналіз і є вельми цікавим. Оскільки йдеться про речі, щодо 
яких люди, як правило, не дуже красномовні і відверті.  

Однак, така вже важка депутатська доля: якщо вирішив присвятити кілька років сво-
го життя служінню людям, будь готовий, що громадскість захоче зазирнути і до твого 
заміського будинку, і до автівки, на якій ти їздиш, і, навіть, до твого гаманця.

Чому нас зацікавив цей аналіз?
В принципі, цю інформацію повинна була б, в першу чергу, оприлюднити газета 

«Слово», яка десятки років мала в засновниках районну раду. І яка неодноразово 
розповідала про виключну скромність, відданість своїй справі і кришталеву чесність 
депутатів районної ради багатьох скликань. Отже, кому, як не їй і підтвердити ці 
розповіді сухими цифрами і фактами із життя депутатів, ну, хоча б, цього скликання? 
Тим паче, що ця газета вже кілька років знаходиться в активному процесі роздержав-
лення, намагаючись повернутися обличчям до народу, за рахунок якого жила весь 
цей час. 

Однак, незважаючи на це, «Слово» справно продовжує отримувати кошти з район-
ного бюджету, отже, навряд чи це станеться. Та й, наскільки нам відомо, серйозні про-
блеми району загалом та статки депутатів зокрема цю газету ніколи не цікавили. Інша 
справа — розповіді «про людей хороших», історичні розвідки, офіційна інформація 
різних районних служб і підрозділів, творчі доробки місцевих митців та рекламні ого-
лошення...

Але ж виборці мають знати як і чим живуть їх депутати. Про що вони мріють і чи 
здійснюються їх мрії під час перебування в депутатському кріслі. Тим паче, що, ціл-
ком можливо, ця інформація допоможе виборцям зрозуміти чому саме районні депу-
тати голосують так чи інакше за ті чи інші проекти рішень. А раптом хтось із наших 
читачів побачить зв’язок між яким-небудь голосуванням і, наприклад, новою автів-
кою в невеличкому депутатському автопарку? Або недавно придбаною квартирою? 
Або, навіть, ще однією земельною ділянкою разом з нещодавно побудованим на ній 
будиночком, так, метрів на 300? 

Коротше кажучи, ми сподіваємося, що завдяки цій інформації, яка була підготовле-
на керівником антикорупційного комітету Громадської ради при Вишгородській РДА 
В. Дулапчієм, зв’язок наших депутатів з народом поліпшиться. Бо ж депутати розкри-
ються для нього, народу, ще з одного боку.  

А, оскільки в цьому випадку В. Дулапчій виступає, як особа офіційна, ми не стали 
вносити ні в його коментарі, ні в зроблений ним аналіз жодних правок і доповнень. 
Просто, з його дозволу, оприлюднюємо те, що є. Бо маємо те, що маємо. Як кажуть, 
нічого особистого...

«Ніч з 31 березня на 01 квітня для ба-
гатьох чиновників була безсонною — 
закінчувався останній термін подачі 
Е-декларацій. 

Отже, подивимося на прикладі Вишго-
родської районної влади чи вдалося їм 
«жити по-новому» в новій постмайдан-
ній Україні. 
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зайшов в сандаликах, виїхав на «Мерседесі»

Коротко підсумуємо «надбання» поса-
довців: майже 40 га елітної землі на 113 
ділянках поділяють між собою 26 осіб; 
54 автівки знаходяться у власності 24-
ох декларантів; 25 будинків у 17 осіб; на 
банківських рахунках та готівкою збері-
гаються 16 млн. грн. у 20-ти та майже 0,5 
млн.$$$ у 14 осіб відповідно. 9 депутатів 
отримали матеріальну допомогу, «чор-
нобильські» та ін. виплати з бюджету на 
суму близько 120 тис. грн. Також, чинов-
ники володіють лазнями, їдальнями, га-
ражами, екскаваторами, комбайнами та 
човнами і промисловими суднами.

Навіть якщо вірити в кришталеву 
чесність декларантів та прозорість ін-
формації, то мимоволі виникає декілька 
питань:

а) як можна одночасно існувати в 16-ти 
квартирах?

б) навіщо мати аж п’ять автомобілів?
в) коли за виконанням депутатських 

повноважень встигати кататися на чо-
тирьох човнах?

г) чи не бояться деякі посадовці заблу-
кати у своїх трьох будинках?

д) хто допомагає обробляти по 10-15 
земельних ділянок і що на них вирощуєть-
ся?

е) як прожити на 5-6 млн. грн. на рік?
є) і при цьому ще й іноді отримувати 

матеріальну допомогу від держави?
Тепер кожен українець може із впевнені-

стю заявляти: «Покращення життя вже 
сьогодні» дійсно відбулося, хоча навіть у 
президента держави «життя не цукор».
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(Закінчення. 
Початок на стор-х 1, 3, 4-5)

37-та сесія міськради

В місті продовжується будівельне та правове свавілля, 
зумовлене безпорадністю мера-маріонетки, колишнього 
«форточніка». Депутатська більшість його підтримує

...Окрім того, В. Парчук запро-
понувала зняти з порядку ден-
ного проект рішення №32 («Про 
надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки у 
власність гр. Войтович Т. О.»).

Щодо цього питання, то, мож-
ливо, деяку ясність в ситуацію 
внесе пост В. Дулапчія на сторін-
ці «Рідне місто — Вишгород»  у 
Facebook, який ми публікуємо 
без змін, доповнень і правок мо-
вою оригіналу (див. нижче).  

Після В. Парчук слова попро-
сив депутат Київоблради від ВО 
«Свобода» І. Домбровський, 
який, по-перше, звинуватив О. 
Момота в маніпуляціях, а, також, 
підтримав В. Парчук і попросив 
депутатів «питання резонансні 
зняти сьогодні з порядку денного 
і не голосувати, доки не будуть 
проведені громадські слухання і 
поки громада не затведить ті пи-
тання!».           

На що О. Момот відповів, що 
(цитую): «ви уявлення не має-
те, що відбувається в місті, хто 
займається героями Небесної 
сотні, їх родичами, вони всі отри-
мали земельні ділянки, вони всі 
увіковічнені на дошках відповід-
них, і таке інше...».

Цілком природньо, що І. Дом-
бровський поцікавився на що ж 
тоді, скаржилися люди, які тільки 
що виступали? 

«Ці люди і отримували ділян-
ки» — відповів О. Момот. Більше 
йому, мабуть, про «цих людей» 
не було що сказати, отже він 
спробував відповісти на інші за-

киди І. Домбровського. Акценту-
ючи увагу на те, що, мовляв, він 
не знає що робиться в місті і не 
знайомий з регламентом Вишго-
родської міської ради. Чесно ка-
жучи, було дуже соромно слухати 
міського голову та його недолугі 
спроби виправдати власну без-
діяльність. Кінець-кінцем, О. Мо-
мот не знайшов нічого кращого, 
ніж присоромити І. Домбровсько-
го за те, що він... сів на перший 
ряд тієї половини сесійної зали, 
де сидять депутати. 

Потім до мікрофону ще раз 
вийшла «ображена» громадсь-
ка активістка А. Шуба, яка зая-
вила,  що дуже не любить, коли 
«маніпулюють пам’яттю загиблих 
героїв» і додала, що «двом сім’ям 
загиблих, які по закону не мають 
права отримати квартири... ми 
особисто передаємо дві кварти-
ри». (Мова йде про вже згадану 
земельну ділянку вартістю при-
близно 100 тис. долларів, яку 
отримав учасник АТО А. Шуба, і 
за яку забудовник М. Калінкін від-
дав цій сім’ї 4 квартири). Питан-
ня лише в одному: чому А. Шуба 
вважає, що вони особисто від-
дають дві квартири і чому вони 
віддають їх тим сім’ям учасників 
АТО, які по закону не мають 
на них права? Чим тут, влас-
не, пишатися? Більше того: нам 
здається, що маніпулює ситуа-
цією з АТО і пільгами для сімей 
загиблих саме дружина учасника 
АТО А. Шуба. Залишається дода-
ти, що незважаючи на виступ В. 
Парчук, її підтримку І. Домбровсь-
ким та заклики І. Мирошниченко 
не порушувати закон, депутати, 
все таки, проголосували за всі 

три ДПТ (див. нижче). 
І ЗНОВУ — 

«ВИШГОРОД ПЛАЗА»
Проект рішення, який значився 

в порядку денному сесії під номе-
ром 20, називався «Про внесен-
ня змін до рішення міськради 
№24/50 від 30.05.2017 р.». 

От як звучав п. 1 цього рішен-
ня раніше: «Надати дозвіл ТОВ  
«ВИШГОРОД ПЛАЗА» на роз-
робку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 
0,1000 га, розташованої у м. 
Вишгороді вул. Набережна, 6 
для реконструкції та обслу-
говування існуючого об’єкту 
нерухомості (овочесховище), 
для укладення договору орен-
ди даної земельної ділянки 
терміном на 10 років».

На 24-й сесії міськради, яка від-
булася 30 травня 2017 р. за цей 
проект рішення депутати прого-
лосували з другого разу. Хоча і 

розуміли, що ні про яке овочесхо-
вище там не йдеться: ТОВ «Виш-
город Плаза», за яким стоїть 
депутат С. Пінчук збирається 
побудувати на руїнах колишнього 
ресторану «Вишгород» багатопо-
верхівку (див № 3(302) нашої га-
зети від 9.06.2017 р.).

І от зараз депутати більшістю 
голосів проголосували за «техніч-
ну» правку, записавши в рішенні:  
«1. Надати дозвіл ТОВ «ВИШ-
ГОРОД ПЛАЗА» на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  
орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої у м. Виш-
городі вул. Набережна, 6  для 
реконструкції та обслугову-
вання існуючого об’єкту неру-
хомості, для укладення дого-
вору оренди даної земельної 
ділянки терміном на 10 років».

Отже, тепер овощесховища, 
яке, нібито, збиралося реконстру-
ювати ТОВ «Вишгород Плаза» в 

Про затвердження Детального
 плану території по вул. 
Ватутіна у м. Вишгород 

площею 60,00 га 
Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Виговський В. П.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г. 
Пінчук С. М.
Полищук О. Г.
Попов Ю. П
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.

за
утрималась

проти
за

утримався 
за
за

не голосував
за
за
за

проти
за
за
за
за

не голосувала
за
за
за
за
за

проти
утримався 

не голосував
за

не голосував
за
за
за

проти

Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Виговський В. П.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г. 
Пінчук С. М.
Полищук О. Г.
Попов Ю. П
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.

за
утрималась

проти
за

утримався 
за
за

утримався
за
за
за

проти
за
за
за
за

проти
за
за
за
за
за

проти
утримався 

за
за
за
за
за
за

проти

Про затвердження Детального
 плану території по вул. 

Шолуденка у м. Вишгород
площею 25,00 га 

Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Виговський В. П.
Войтович Т. О.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г. 
Пінчук С. М.
Полищук О. Г.
Попов Ю. П
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.

не голосував
утрималась

проти
за

утримався 
за
за

утримався
за
за
за

проти
за
за
за
за

проти
за
за
за
за
за

проти
утримався 

 не голосував     
за
за
за
за
за
за

Про затвердження Детального
 плану території по 

вул. Шолуденка у м. Вишгород
(Карат) площею 35,00 га 

рішенні більше немає. Та й наві-
що воно, наприклад, мешканцям 
нової багатоповерхівки, оте ово-
щесховище? Правда, Сергію Ми-
колайовичу? Що ж, вам, як голові 
комісії з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту та 
зв’язку, видніше...

ТРИ ДІЛЯНКИ 
В ЛІСІ ДЛЯ СИРІТ

Як розповів на засіданні «зе-
мельної» комісії директор дитя-
чого будинку «Любисток» М. Жа-
дан, до нього часто по справах 
приїздять лісники. Ну, от, вчерго-
ве приїхавши до дитбудинку, вони 
сказали М. Жадану: «Шановний, 
в тебе сироти, в нас — ліс. А 
чому ти не звернешся до міської 
ради, щоб вона дала твоїм сиро-
там трохи нашого лісу?..». 

Прізвища сиріт: Я. Давиденко, 
В. Науменко, В. Проценко (від-
повідно 33, 41, 47 питання по-
рядку денного). Усі — повнолітні. 
Усі вже працюють. Усім дали по 
10 соток біля СТ «Лісова поляна»                                                                                                                                        
(дорога з Оболоні до траси Київ-
Димер, зліва після повороту на 
Вишгород). 

Дай Бог, щоб усі троє побудува-
ли собі на цих ділянках будинки. 
Чи продали їх і придбали кварти-
ри. І, дай Боже, щоб без усяких 
«відкатів» різним благодійникам, 
в тому числі і з міськради... Втім, 
за долями всіх трьох хлопців бу-
демо уважно слідкувати. 

Єдине, що не зовсім зрозуміло: 
як можна було надавати ці ділян-
ки без відповідної довідки з ліс-
ництва? Все ж, таки, лісовий 
фонд...

Редакція газети
«На самом деле»

Р. S. Єдине почуття, яке залишилося після відвідування цієї 
сесії, втім, як і після відвідування інших сесій, на які збиралися 
депутати цього скликання — почуття огиди та сорому.  

Огиди від неприхованої агресії з боку депутатської більшості 
щодо несприйняття будь-якої, найменшої спроби критики в її 
бік  через відкритий, цинічний та нахабний грабунок нею місь-
кої громади; огиди від намагання так званого «міського голови», 
а, насправді, жадібної, обмеженої та боягузливої маріонетки не 
лише виправдатися будь-яким способом в тому, чому виправ-
дання не може бути, а ще й звинуватити своїх критиків у всіх 
смертних гріхах; огиди від недолугих спроб так званих «громад-
ських активістів», а, насправді, «кишенькових» лизоблюдів на-
шої місцевої влади використати дійсно святі речі для її захисту.

Сорому за нашу міську громаду, яка, насправді, поки що є не 
громадою, а саме купою «електорату», який можна безкарно ду-
рити, над яким можна знущатися и який можна грабувати зранку 
до ночі. 

Сорому перед патріотами, чужими людьми, жителями інших 
регіонів, які вболівають за наше місто більше, ніж ми самі. За 
те, що їм доводиться відстоювати наші інтереси, а ми в цей час 
чогось чекаємо.        

Сорому за ту частину депутатського корпусу, з мовчазної зго-
ди якої купка нечистоплотних ділків, фактично — злодіїв і гра-
біжників, — які опинилися в депутатських кріслах, продовжує 
грабувати місто. Бо саме голоси цих депутатів, які не знаходять 
в собі мужності й рішучості проголосувати проти злочинних рі-
шень, коли потрібно, дають можливість це робити негідникам, 
про яких йдеться.

Нарешті, сорому за секретаря ради, яка зобов’язана зупини-
ти те неподобство, яке коїть в міській раді більшість, але яка, 
навіть, не намагається це зробити. А, замість цього, робить ви-
гляд, що нічого не може вдіяти і, цим самим, фактично сприяє 
злочинам проти міської громади.   

Отут по 10 соток отримали Я. Давиденко, В. Науменко та В. 
Проценко. Дивовижно зручне місце...


