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Більшість депутатів ще раз проголосували за встановлення двох 
десятків МАФів на вул. Набережній біля пам’ятника комсомольцям 
20-х років. Цікаво, чи підтримають вони будівництво ще одного 
магазину Корнійчука-Білоусова біля старого «Еко-маркета»? 

64-та сесія міськради

(Продовження на стор-х 2-3)

ПЕРЕД СЕСІЄЮ — ПРО КП «УФКС», 
ВІДРЯДЖЕННЯ О. БАЛАНЮКА

 ТА ДОДАТКОВІ ПИТАННЯ

Але спочатку — про традиційне слово, 
яке надається всім бажаючим перед по-
чатком сесії. Привернули увагу два висту-
пи на одну тему — приватного підприємця 
С. Шкільного та керівника Громадської 
ради при Вишгородській РДА В. Дулапчія.

Спочатку С. Шкільний, а потім і В. Ду-
лапчій говорили про роботу КП «Управ-
ління з розвитку фізичної культури та 
спорту» Вишгородської міської ради. Точ-
ніше — про його керівника О. Баланюка 
— близького друга та соратника міського 
голови О. Момота.

С. Шкільний повідомив, що вже прой-
шов рік як він надіслав запит як приватний 
підприємець в області фізкультури і спор-
ту щодо діяльості КП «УФКС» Вишгород-
ської міської ради. Зокрема, щодо штат-

ного розпису підприємства, витрачених 
ним на ремон та будівництво коштів і т. ін. 
Однак,  його запит було переправлено О. 
Баланюку і кінець кінцем замість конкре-
тої відповіді він, за його словами, отримав 
відписку. 

А ще одна відповідь прийшла з архівно-
го відділу РДА. Її суть — «дякуємо за звер-
нення, однак нічого вам дати не можемо». 
В той же час, на думку С. Шкільного, в 
місті дуже погана ситуація з розвитком 
фізкультури та спорту, а молодь вживає 
наркотики, на що не звертає уваги поліція. 

В. Дулапчій повідомив, що він також 
надсилав подібний запит О. Баланюку три 
місяці тому, однак, відповіді на нього теж 
не отримав. 

В той же час, стало відомо, що О. Ба-
ланюк їздить у закордонні відрядження за 
рахунок бюджету. 

Отже, В. Дулапчій звернувся до місько-
го голови з проханням допомогти його під-

леглому О. Баланюку відповісти на запит, 
про який йдеться.  

Під час обговорювання порядку денного 
Т. Бражнікова запропонувала розглянути 
додатково такі проекти рішень:

— про звернення до правоохоронних 
органів щодо незаконного будівництва 
біля будинку на пл. Шевченка, 3;

— про внесення змін до бюджету на 
2020 рік;

— про затвердження документації з 
благоустрою і інвентаризації земель Виш-
городської міської ради;

— про надання дозволу на проведення 
грошової оцінки земельної ділянки для 
продажу  («Автоекспресссервіс»);

— про затвердження проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділян-
ки (багатодітна родина);

— продаж земельної ділянки МКП «Ек-
спрессервіс».   

11 червня 2020 р. відбулося 1 пленар-
не засідання 64 сесії  міськради. 

На порядок денний були винесені на-
ступні питання:

1. Про затвердження звіту про вико-
нання... міськбюджету за 1 кв-л. 2020 р.

2. Про присвоєння звання «Почесний 
громадянин міста Вишгорода».

3. Про надання згоди на передачу з 
державної у комунальну власність те-
риторіальної громади квартир №7 та 
323 у будинку № 11-Г по вул. Кургузова.

4. Про додаткові заходи щодо під-
тримки малого підприємництва під час 
загрози епідемії... 

5. Про затвердження змін до ком-
плексної схеми розміщення тимчасо-
вих споруд... для провадження під-
приємницької діяльності.

6. Про погодження видачі ТОВ 
«КАРДІКС ВАН» спецдозволу на кори-
стування надрами з метою геологіч-
ного вивчення пісків Вишгородської 
ділянки...

7. Про відмову у погодженні видачі 
ТОВ «КАРДІКС ВАН» спецдозволу...

8. Про внесення змін до рішення 
міськради №61/15 від 12.03.2020 р. (гр. 
Левченко Д. В.).

9. Про внесення змін до рішення ви-
конкому міськради №64 від 21.02.2002 
р. (гр. Фурдило Л. В.).

10. Про згоду на добровільну відмо-
ву від права власності та прийняття у 
комунальну власність міста земельних 
ділянок гр. Максимова Є. О.

11-19. Про надання дозволів на ро-
зробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у влас-
ність: Антіпову І. О. (11), Бородавку В. 
С. (12), Богдановій С. Л. (13), Войніло-
вичу О. О. (14), Гриценко В. Є. (15), Зай-
цю В. О. (16), Заєць Ю. М. (17), Заматову 
Р. В. (площею 0,0500 га) (18), Заматову 
Р. В. (площею 0,0300 га) (19).

20-29. Про надання дозволу на роз-
робку техдокументації щодо інвентари-
зації земельної ділянки (Іванець Р. П.).

21-31. Про надання дозволу на ро-
зробку проєктів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у влас-
ність: Коломієць А. В. (21), Кононенку 
Р. В. (22), Кравцовій І. О. (23), Колганову 
Є. В. (24), Маховському О. А. (25), Нечи-
поренку І. М. (26), Онуфрієву М. А. (27), 
Петрук Ю. І. (28), Пишній Є. О. (29), Поп-
кову В. В. (30), Проценку А. Б. (31). 

32. Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду терміном 
на 49 років Реун М. В.

33-36. Про надання дозволу на роз-
робку проектів землеустрою щодо від-

Отакий симпатичний магазинчик на 170 кв. м замість кіоску «Торти-хліб» незабаром з’явиться біля старого «Еко-мар-
кета». Ну, може трохи не такий. Але подібний. Можливо, триповерховий. Правда, обох каштанів, які зараз ще видно на 
цьому колажі, вже не буде — їх, швидше за все, зріжуть. Бо вони заважають перетворенню кіоску в капітальний магазин... (Продовження на стор. 2)



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

(Продовження. 
Початок на стор. 1)
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Більшість депутатів ще раз проголосували за встановлення двох
20-х років. Цікаво, чи підтримають вони будівництво ще одного  

ЧОМУ СЕСІЮ ВИРІШИЛИ
ПОДІЛИТИ НА ДВА 

ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯ

Після затвердження порядку 
денного О. Момот запропону-
вав провести два пленарних за-
сідання. На першому розглянути 
загальні питання, на другому — 
земельні. Причина — в тому, що 
«земельна» комісія так і не змог-
ла зібратися для того, щоб роз-
глянути земельні питаня.  

Було запропоновано на першо-
му пленарному засіданні розгля-
нути 1-5 та 101-105 питання по-
рядку денного. 

О. Шийка попросила розгляну-
ти також питання №59 («Про за-
твердження проєкту землеустрою 
щодо відведення земельних діля-
нок у власність громадянам (гр. 
Валага А. Д., гр. Шийка Б. Б.»).

Однак, О. Момот не погодився, 
мотивуючи це тим, що без роз-
гляду «земельної» комісії рішен-
ня сесії буде незаконним і його 
можна буде легко оскаржити в 
суді. І закликав О. Шийку «поче-
кати кілька днів і отримати закон-
не рішення, яке ваші опоненти не 
скасують». 

На що одразу відреагував В. 
Виговський (цитую):

«...Я хотів дати свій комен-
тар стосовно роботи земельної 
комісії. Перший раз за нашу ка-
денцію відбулося так, що вона 
не змогла зібратися і не дала 
своїх результатів роботи. Після 
того, як уже було опубліковано 
розпорядження про скликання 
сесії ніхто мені, наприклад, не 
зателефонуєвав. Я сам набрав 
голову комісії, він каже я хворію, 
мене на сесії не буде. Після цьо-
го звертаюся до секретаря комісії 
Д. Корнійчука. Відповідає, що я 
хворий, прийти не можу. Питаю 
ти що, недвижимий? Ні, я на кра-
пельницях... Я кажу тоді давай 
так. Якщо Шока не може, є я, В. 
Нижник, ти і В. Лісогор. 

За два дні до сесії набираю Лі-
согора — він просто слухавку не 
бере. Ну, в мене така склалася 
думка, суб’єктивна чи об’єктивна, 
не знаю, що це  було задумано з 
самого початку. Щоб цю сесію 
поділити, і колись там голосува-
ти земельні питання, а сьогодні 
—все інше. Причина проста — 
тому, що більшості не вистачає 
голосів. Захворів один, захворів 

другий, вони не зможуть прове-
сти свої 95 земельних питань. І 
в мене питання до голови: а чого 
ви так вирішили, що потрібно ді-
лити цю сесію? Я, наприклад, 
думаю, що її потрібно сьогодні 
проводити, висловити свої думки 
голосуванням. Давайте це питан-
ня поставимо на голосування! Я 
категорично проти поділу сесії 
на дві частини. Кого ми сьогодні 
знаємо... Наприклад, Шийку. За-
раз ми зберемо комісію,  за дві 
хвилини напишемо протокол, що 
ми підтримали, і Шийку, і Валагу. 
Це п’ять хвилин все займе. Отака 
пропозиція».      

О. Момот: «Валерій Павлович, 
я не можу вам сказати за всю 
комісію, чому там що відбулося, 
але те, що голова комісії, як міні-
мум, — я це перевіряв, —  дійсно 
лежачий...».

О. Семенов: «Я хотів би під-
тримати Валерія Павловича 
тому, що в мене є певні сумніви 
щодо цієї ситуації. Насправді 
вона вся дуже прозора. Група 
депутатів, яка поки що успішно 
дерибанить город, на цій сесії 
не має більшості. На цій сесії в 
них не вистачає голосів. Ви по-
дивіться — 95 питань! Ви вник-
ніть в ці питання — там половина 
«шкурних». Тому все розіграно як 
по нотах: комісія не збирається, 
голосувати ми за ці питання не 
можемо, почекаємо поки підтяг-
нуться наші штики — і  буде все 
о’кей. Тому я теж категорично 
проти поділу... Схема простєйша 
— з нас просто роблять дурнів. З 
нас. З вас. Тому, що місто дериба-
ниться відверто,  на кожній сесії. 
Почитайте, вникніть, будь-ласка. 
Я категорично проти поділу сесії 
на дві частини». 

О. Момот: «Без розгляду про-
фільної комісії і відсутності про-
токолу комісії питання на голо-
сування...  я не візьму на себе 
відповідальність!..».

В. Дулапчій: «Без розгляду 
профільної комісії будь-хто нез-
годний зможе звернутись до суду 
й оскаржити рішення сесії... Да-
вайте начнем считать: Лисогор 
— один,  Корнийчук, Руденок, 
Пинчук, Попов, Полищук, Крав-
ченко, Клавдиенко, Костюченко, 
Сардак — двенадцать, Шуб-
ка... Не хватает голосов! Какой 
кошмар! Вы говорите, что точно 
знаете, что Шока заболел? Да, 
Шока заболел. А с Корнийчуком 
вы вчера не сидели у Малышева 

ведення земельних ділянок у власність: Радзієвському В. І. (33), 
Рябушенко Л. А. (34), Треусу А. О. (35), ВМКП «Водоканал» (36). 

37. Про надання згоди на розробку техдокументації щодо ін-
вентаризації земельної ділянки КП «Благоустрій-Вишгород».

38-40. Про надання дозволу на розробку проектів землеу-
строю щодо відведення земельних ділянок в оренду: ПрАТ 
«Київобленерго» (0,0069 га) (38), ПрАТ «Київобленерго» (0,0022 
га) (39), Обслуговуючому кооперативу «Дніпровські кручі» (40).

41. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
Службі Зовнішньої Розвідки України.

42-44. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду: МКП «Творчість» 
(42), ТОВ ТБ «Будівельник ЛТД» (43), ТОВ «КИЇВСЬКЕ МОРЕ» 
(44).

45. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Нагородному В. Є.

46. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Факторія 
Агро».

47. Про припинення права постійного користування та надан-
ня дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду ТОВ «ДІМ і САД».

48. Про укладення договору оренди земельних ділянок з ТОВ 
«Виробниче лікувально-оздоровче підприємство «Медиком».

49. Про надання згоди на розробку техдокументації із землеу-
строю щодо поділу та об’єднання земельної ділянки, яка знахо-
диться в оренді ТОВ «ЯХТ-КЛУБ ВОДНИК».

50. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки гр. Журавель О. І.

51. Про затвердження документації із землеустрою щодо ін-
вентаризації земель Вишгородської міської ради.

52-64. Про затвердження проектів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок у власність: гр. Левченко С. М. (52), 
Алєксєєнко Г. Г. (53), Анташкевич І. А. (54), Боднарчук К. В. (55), 
Буткевичу Л. І. (56), Баланчук В. Г. (57),  Вощинському Ю. К. (58), 
Валазі А. Д., Шийці Б. Б. (59), Гайдук Т. В. (60), Гуцан Л. А. (61), 
Гелею Ю. М. (62), Главацькій Л. В. (63), Голубчук І. В. (64). 

65. Про затвердження техдокументації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки на місцевості Дабіжі П. Г.

66-71. Про затвердження проектів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок у власність: Діденко О. М. (66),  Зайцю 
Д. П. (67), Іжевській Є. І. (68), Іщук С. В. (69), Кульці О. П. (70), 
Кучмію О. В. (71).

72. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (зміна цільове призначення) Коваленко Ю. В.

73-84. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок у власність: Литвиновському М. В. 
(73), Лихогоду О. В. (74), Лук’яненку С. Є. (75), Ліхнову С. С. (76), 
Мазій Ю. М. (77), Марченко Н. М. (78), Мельнику Д. В. (79), Мило-
косту П. О. (80), Мируцькому Р. С. (81), Панченку О. О. (82), Підліс-
ному О. В. (83), Плющай Т. В. (84).

85. Про затвердження техдокументації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі у спільну сумісну 
власність відповідно до часток Чурсіній Е. В., Сафонову С. В.,  
Сафоновій Г. Ю.

86-89. Про затвердження проектів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок у власність: Сахаповій Ю. С. (86), Се-
менову В. П. (87), Смілянській Т. І. (88), Терещенку Р. В. (89). 

90. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (зміна цільового призначення) Ухань А. В.

91-95. Про затвердження проектів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок у власність: Хилько А. О. (91), Чуприні 
Н. М. (92), Школьному М. Я. (93), Шоці Д. А. (94), Яковенко Н. М. 
(95).

96. Про затвердження документації із землеустрою щодо 
поділу та об’єднання земельної ділянки, що в оренді ПП «ТАКО».

97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (зміна цільового призначення) ТОВ «ЕКО-
ПРОЕКТ-2000».

98. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з ТОВ 
«АВТО-ЛАЙН».

99. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (зміна цільового призначення Купріян О. І.

100. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ФОП Білоусову 
О. В.

101. Про скасування рішення виконкому від 19.12.2019 р. «Про 
погодження місця розташування тимчасових споруд».

102. Про оптимізацію виконавчих органів міськради.
103. Про внесення змін до рішення міськради №60/9 від 

07.02.2020 р. «Про прийняття у комунальну власність основних 
засобів».

104. Про прийняття-передачу основних засобів.
105. Про затвердження нової редакції Статуту КП «Управляю-

ча компанія» Вишгородської міської ради

(Продовження. Початок — на 1-й стор.) в подвале очень долго вечером? 
Который на капельнице? Не пом-
ните, не видели его?.. А Борис 
Борисыч тоже не смог, да? Так 
вот, земельная комиссия вчера 
не собралась исключительно 
потому, что невозможно разо-
красть остатки города. Алексей 
Викторович прекрасно это все 
придумал, но план не сходится. 
Поэтому земельная комиссия не 
заседала... Сейчас есть сколь-
ко членов земельной комиссии? 
Вон зал малый, десять минут по-
работали, пока остальные попи-
ли кофе... 

Земельная комиссия, у вас 
сейчас есть прекрасная возмож-
ность собраться и как минимум 
вопросы, по Шыйке, по всем 
остальным, можете поговорить, 
решить, никаких проблем нет. А 
вот это устраивать цирк и клоуна-
ду можете в другом месте...».    

Кінець кінцем О. Момот зго-
дився оголосити перерву на 5 
хвилин для розгляду земельною 
комісією одного питання — про  
затвердження проекту землеу-
строю щодо відведення земель-
них ділянок у власність громадя-
нам А. Валазі та Б. Шийці.

Однак, перед перервою В. Ду-
лапчій встиг задати О. Момоту 
ще одне питання (цитую):

«Алексей Викторович, скажите 
пожалуйста, компания «Фактори-
я-Агро», вопрос которой сегодня 
должен был рассматриваться, 
сколько вам передала круп, муки 
и всего остального? Міській раді, 
да?».

О. Момот: «Ну... Міській раді 
нічого не передавалось». 

В. Дулапчій: «В кульках, те, 
що ви розвозите по місту і роз-
казуйте, що ви це за свою премію 
купили, за свій рахунок! Продук-
ція «Фактория-Агро»!

О. Момот: «Если что-то и дава-
лось, то...»

В. Дулапчій: «Фактория-Агро» 
четко ответила на вопрос, они 
сказали — мы передаем продук-
цию благотворительно міській 
раді! 

Так вот, присутствующим хочу 
рассказать, пенсионерам осо-
бенно: когда ходят от Момота 
гонцы с пакетами и рассказыва-
ют, что вот это Алексей Викторо-
вич вам купил бесплатно, это все 
передается благотворительно 
для вас! А Момот рассказыва-
ет, что это все он купил за свои 
деньги!». 

Не всі депутати та присутні на сесії громадяни бояться «страшного коронавірусу-вбивцю»...

64-та сесія міськради



   

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

3№5(344), вторник, 23 июня 2020 г. 
Мой город...

десятків МАФів на вул. Набережній біля пам’ятника комсомольцям
магазину Корнійчука-Білоусова біля старого «Еко-маркета»? 

ДОДАТОК
до рішення Вишгородської міської ради
від 11 червня 2020 № 64/9

Державна архітектурно-будівельна інспекція 
у Київській області

ЗВЕРНЕННЯ
щодо порушення суб’єктом містобудування  

вимог містобудівного законодавства
На території міста Вишгород, за адресою площа Шевченка 3-А розпочато 

будівельні роботи без дозвільних документів на початок виконання будівель-
них робіт класом наслідків СС2. Замовником будівництва під час виконання 
будівельних робіт порушено державні будівельні норми та вимог містобудів-
ного законодавства.

Паспорт будівництва відсутній. 
Встановлено паркан, яким огороджено земельну ділянку комунальної 

власності. На вказаній земельній ділянці розміщено будівельні матеріали та 
техніка, змонтовані металоконструкції.

Останній договір, який укладався Вишгородською міською радою щодо 
цієї ділянки кадастровий номер 3221810100:01:186:0701 площею 0,1293 був 
договір оренди від 25.03.2011 р ВРІ №433504 з ЗАТ «Дніпрожилбуд». Строк 
дії договору 2 роки. Вишгородською міською радою не укладалися додаткові 
угоди до договору оренди земельної ділянки ВРІ №433504. Отже дія догово-
ру припинена ще у 2013 році. 

Таким чином, у замовника будівництва відсутні правові підстави кори-
стування даною земельною ділянкою (фактично відбулось самозахоплення 
земельної ділянки комунальної власності).

Особи, які ведуть будівельні роботи посилаються на Декларацію про по-
чаток виконання будівельних робіт видану Департаментом ДАБІ у Київській 
області 23.03.2015 року № КС 083150820345.

Проте вказана декларація станом на 11.06.2020 року відсутня у Єдиному 
реєстрі дозвільних документів. 

Депутати Вишгородської міської ради звернулись до відділу Державного 
архітектурно-будівельного контролю Вишгородської міської ради з прохан-
ням вийти на позапланову перевірку та зупинити самочинне будівництво. 
Проте, відділом було повідомлено, що станом на сьогодні вони обмежені в 
повноваженнях.

09.06.2020 року постійною депутатською Комісією Вишгородською 
міської ради з питань Стратегії розвитку міста, будівництва, транспорту та 
зв’язку було здійснено виїзд на будівельний майданчик, що розташований  
за адресою: м. Вишгород,  площа Шевченка 3 А. Було зафіксовано ведення 
будівельних робіт без дозвільних документів та прийнято рішення про звер-
нення до правоохоронних органів. (Копія протоколу додається).

Вишгородським відділом поліції відкрито кримінальні провадження за ч. 
3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної 
ділянки та самовільне будівництво) та за ч. 1 ст. 272 КК України (Порушення 
правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою)

У зв’язку з численними порушеннями містобудівного законодавства, про-
симо у разі видачі декларації, на яку посилався замовник будівництва, вра-
ховуючи надання останнім завідомо неправдивих даних, анулювати вказану 
декларацію від 23.03.2015 року № КС 083150820345, а також  вжити всіх 
необхідних заходів по зупиненню вказаних будівельних робіт та знесенню 
самочинно збудованих об’єктів.

Прийнято на сесії Вишгородської міської
ради сьомого скликання 
«11» червня 2020 року

Секретар ради                                                               Т. Бражнікова

Перше поіменне голосування
за проект рішення 
«Питання № 101

«Про скасування рішення 
виконавчого комітету 

від 19.12.2019 року 
«Про погодження

місця розташування 
тимчасових споруд» 
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Т. Войтович
Ю. Дрьомін
С. Жадан
О. Клавдієнко
Ю. Колодзян
Д. Корнійчук
В. Костюченко
М. Кравченко
В. Круковець
Л. Кулініч
О. Кучмій
В. Лісогор
О. Лісогор
Б. Матко
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В. Нижник
О. Онищенко
В. Парчук
С. Пінчук
О. Поліщук
Ю. Попов
О. Ростовський
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Поіменне голосування
за проект рішення 

«Питання № 01 
«Про затвердження звіту 

про виконання 
Вишгородського міського 

бюджету 
за перший квартал 2020 року» 

ЯК І. МІРІЄВСЬКИЙ 
НАМАГАВСЯ Т. БРАЖНІКОВУ

В «ПОДІЛІ ЛЮДЕЙ» 
ЗВИНУВАТИТИ 

Однак, думки депутатів розді-
лилися не лише з приводу поділу 
сесії на два пленарних засідан-
ня.  Після того, як начальник бух-
галтерсько-фінансового відділу 
І. Мірієвський коротко доповів 
перший проект рішення, — про 
затвердження звіту про виконан-
ня міського бюджету за 1 квартал 
2020 року, — з’ясувалося, що 
фракція «Самопоміч» не буде 
його підтримувати. 

З цього приводу між головою 
цієї фракції, секретарем ради Т. 
Бражніковою і головним фінансо-
вим апаратником навіть виникла 
невелика дискусія. Причому — 
достатньо принципова. Яка, до 
речі, виявила не дуже порядну 
рису І. Мірієвського до спекуля-
цій, перекручувань та маніпуля-
цій.

Зокрема, Т. Бражнікова поясни-
ла, що напередодні, на засіданні 
бюджетної комісії було повідом-
лено, що за 1 квартал до бюджету 
надійшло 55 млн. грн. Поперед-
ньо від неї було два звернення 
щодо погашення заборгованості 
по виплаті матеріальної допомо-
ги. Чому не знайшлося коштів на 
погашення заборгованості хоча б 
за 2019 рік? При цьому при вне-
сенні змін до бюджету направля-
ються субвенції підприємствам, 
які до міськради навіть не нале-
жать.  

Чіткої відповіді на ці питання, 
за словами Т. Бражнікової, вона 
не отримала. 

Також було прохання надати 
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інформацію по карткових рахун-
ках за 2020 рік, однак вона теж не 
була надана. Саме тому фракція, 
підкреслила Т. Бражнікова, не 
буде підтримувати згаданий звіт 
та внесення змін до бюджету 
стосовно субвенцій. «Тим паче,  
— наголосила вона, — що ми не 
побачили програми. Бо коли ми 
приймали програму по пандемії, 
нам пояснювали, що в нас є про-
грамно-цільовий метод фінансу-
вання, тому для того, щоб напра-
вити субвенцію, наприклад, на 
лікарню або на «швидку», необ-
хідно відповідну програму. А ту 
виявляється програма вже непо-
трібна. Наприклад, на ремонт тієї 
ж податкової...». 

І. Мірієвський відповів, що (ци-
тую), «по-перше питання надан-
ня субвенцій прописано в про-
грамі соціально-економічного 
розвитку міста... По-друге, питан-
ня затвердження звіту, це є фак-
тичні цифри, фактичні надход-
ження та фактичні видатки, які 
ніяким чином не впливають щодо 
видачі матеріальної допомоги. І 
третє. Стосовно видачі самої ма-
теріальної допомоги. Я не знаю, 
але я вважаю неправильним ви-
давати людям, які написали в 20-

му році на допомогу, не видав-
ши 19-й рік. Ви розумєте, що ви 
поділяєте людей на тих, хто має 
картки і тих, хто не має! І полу-
чається, що ті, хто мають картки, 
мають змогу отримати за 19-20-
й, а ті, хто не має, не можуть...».  

На що Т. Бражнікова зауважила 
(цитую): «Ігор вікторович, в своє-
му депутатському зверненні я не 
ставила питання про тих, хто має 
картки або про тих, хто їх не має. 
Я просила вжити всіх заходів, 
враховуючи надходження до 
міського бюджету, щоб погасити 
заборгованість за 19-й і 20-й роки 
по матеріальній допомозі для на-
селення. Коли ми порушили це 
питання на комісії, ви сказали, 
що це неможливо тому, що є ка-
рантин і ми не можемо виплатити 
з об’єктивних причин людям, у 
яких немає карток. Саме тоді я 
зауважила: добре, я погоджуюсь 
з вами. Але тоді давайте випла-
тимо, принаймні, зараз хоча б 
тим людям, у яких є картки. Тому 
не перекручуйте, будь-ласка, 
поділом людей я ніколи не зай-
малась!». 

Про «високу моральність і 
чесність» головного фінансиста 
О. Момота висновки робіть самі.

Мені ж залишається лише на-
гадати про те, як депутатська 
більшість разом з апаратниками 
О. Момота кілька місяців тому, на 
61-й сесії міськради, проголосу-
вали за виділення майже 6 млн. 
грн. напівмертвому КП «Вишго-
родпастранс». І що половини цих 
коштів вистачило б на погашення 
заборгованості по виділенню ма-
теріальної допомоги людям, які її 
вкрай потребують. 

І тут хотілося б пояснити І. 
Мірієвському: коли О. Момота 
за числені злочини і оборудки 
з бюджетними коштами притяг-
нуть до відповідальності, і він 
сам, і місьрадівські юристи підуть 
до тюрми, як подільники свого 
шефа. Як співучасники. 

До речі, В. Виговський після цієї 
невеличкої дискусії дуже слушно 
зауважив, що всі ті люди, які на-
писали заяви на отримання ма-
теріальної допомоги від РДА, цю 
допомогу отримали. Незважаючи 
на коронавірус.  

Хто і як проголосував за цей 
проект рішення, можна побачити 
нижче. 

БІЛЬШІСТЬ «ІМ. О. МОМОТА»  
ЗНОВУ НЕ ПІДТРИМАЛА 
СКАСУВАННЯ РІШЕННЯ 

ВИКОНКОМУ ЩОДО 
ВСТАНОВЛЕННЯ ДВОХ 

ДЕСЯТКІВ КІОСКІВ

В. Виговський: «Я подав про-
ект рішення, це на Набережній 
зупинка навпроти ресторану 
«Галс». Там, де два тижні тому 
почалися будівельні роботи. На 
які, як потім виявилося, немає 
ніяких дозволів. Там було прийня-

те рішення про виділення 400 кв. 
метрів. Умовно кажучи, 20 кіосків 
по 20 квадртних метрів. Прямо на 
Набережній, біля зупинки, як їха-
ти на Хотянівку. Я вже не кажу за 
підтримку підприємництва під час 
COVID, коли Людмилу Черв’я-
ківську мало в лікарню не забра-
ли. Бо телефонує їй охоронець 
— підняли борда, в який вона 
вклала кошти, за який платить... 
Вона давно працює, мільйони 
гривень податків заплатила мі-
сту, її навіть не попередили... Ну, 
її просили — прибери! Вона від-
повіла — в мене немає підстав.  
Я все виконую згідно закону... То  
це все було підвішено, перестав-
лено... Просто по беспредєлу це 
все робиться. Дякуємо нашим 
активістам, які зупинили цю всю 
галіматью... 

Для тих, хто не розуміє навіщо  
той карманчик там, якщо це тра-
са швидкісна двохполосна і туди 
ні заїхати, ні виїхати...

Я просто прошу — шановні, да-
вайте підтримаємо. І на сесію це 
питання мало виноситися. Але 
не виносилося. Вони на викон-
комі собі тихенько проголосували 
це все... Прошу підтримати про-
ект рішення». 

При цьому О. Семенов зазна-
чив, що всі виділення землі ма-
ють відбуватися на сессіях. І 
запитав О. Момота чи не було ви-
конкомом порушено Регламент 
міської ради в цьому випадку. 

О. Момот відповів, що це — 
не виділення землі, а «паспорти 
прив’язки». І що перед рішен-
ням виконкому сесія «внесла цю 
територію в комплексну схему 
розміщення тимчасових споруд».

За скасування рішення викон-
кому проголосувало всього 12 
депутатів — Т. Бражнікова, В. 
Виговський, С. Жадан, В. Кру-
ковець, Л. Кулініч, В. Нижник, 
О. Онищенко, В. Парчук, О. 
Ростовський, О. Семенов, А. 
Тютюнник, І. Шубко.   

Проти були троє — О. Бала-
нюк, Б. Матко та О. Момот.

Всі інші або утримались, або 
взагалі не голосували.  Після по-
вторного голосування цей проект 
рішення набрав 16 голосів «за».

В. Борзовець
Від редакції
Останнім на сесії було про-

голосовано звернення до ДАБІ 
у Київській області «щодо по-
рушення суб’єктом містобуду-
вання вимог містобудівного 
законодавства». За підписом Т. 
Бражнікової. 

Оскільки до категорії «шкур-
них» цей проект рішення відне-
сти важко, він був підтриманий 
всіма депутатами одноголос-
но.

Однак, справжній скандал з 
приводу цього звернення, а 
також дописів Т. Бражнікової 
у Facebook на засіданні «зе-
мельної» комісії  17 червня 
влаштували представники за-
мовника  будівництва — ТОВ 
«Дніпрожилбуд». Звинуватив-
ши Т. Бражнікову у наклепі, по-
ширенні неправдивих відомо-
стей і т. ін.

Втім, детальніше про це ми 
розповімо в наступному но-
мері нашої газети. 



,
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Наші гроші
В минулому номері нашої газети ми розповіли про те, що згідно Акту ревізії окремих питань 

бюджету та окремих питань фінансово-господарської діяльності Вишгородської міської ради,  
кілька забудовників, а саме — ПАТ «Дніпрожилбуд», ТОВ «ВАНДА», ТОВ «Управління капітально-
го будівництва», ТОВ «Рембудсервіс-5» ЛТД», А. Штутман та Р. Буковський взагалі не підписали 
договори про пайову участь (внесок) забудовника у створення і розвиток соціальної та інженер-
но-транспортної інфраструктури нашого міста. 

Нагадуємо, що перевірка, про яку йдеться, проводилася за період з 01.01.2013 р. по 01.04.2016 
р. і почалася за часів головування в міській раді В. Решетняка, а закінчилася під час роботи вже 
нового міського голови О. Момота.

В той же час, інші забудовники такі угоди підписали, однак, підрахунки пайової участі, як ми 
і попереджали, проводили дуже своєрідно. Так, щоб місту заплатити поменше, а собі залишити 
побільше. Причому, кожен йшов своїм шляхом — яким саме ми розповімо нижче. 

А от яку роль в цих підрахунках зіграв тодішній міський голова В. Решетняк перевіряючим 
майже у всіх випадках з’ясувати не вдалося. Оскільки очільник міста пішов з життя майже за рік 
до її закінчення — 15 червня 2015 р. Саме тому в Акті ревізії багато разів зазначається, що «...
колишньому міському голові Вишгородської міської ради Решетняку В.О. надати письмове 
запитання щодо факту виявленого порушення не має можливості, в зв’язку з його смертю».  

Зате в нас є можливість з’ясувати як саме порушення, допущені з вини, зловживання чи зло-
чинної бездіяльності свого попередника намагався (чи, навпаки, не намагався) усунути чинний 
міський голова О. Момот. 

Який, до речі, про всі ці порушення мав би добре знати, оскільки з 2010 р. по 2015 р. був депу-
татом міської ради. Більше того — вважався в цій раді головним опозиціонером чинного на той 
час міського голови В. Решетняка.

Як забудовники, не сплачуючи пайову участь, вишгородську 

ТОВ «КАСКАДБУДСЕРВІС» 
НЕДОПЛАТИЛО МІСТУ
МАЙЖЕ 400 ТИС. ГРН. 
ПАЙОВОГО ВНЕСКУ 

ЗА БУДИНОК 
ПО ПРОВ. КВІТКОВОМУ №2-А

Першим з тих, хто підписав з 
міською радою договір про пайо-
ву участь, в Акті ревізії, про який 
йдеться, згадується таке собі 
ТОВ «Каскадбудсервіс».

Зокрема, йдеться про те, що 
Вишгородська міськрада в особі  
міського голови В. Решетня-
ка та ТОВ «Каскадбудсервіс» в 
особі генерального директора О. 
Пінчук уклали договір №42 від 
24.09.2014 р. про пайову участь 
(внесок) замовника у створенні і 
розвитку інженерно-транспортної 
та соціальної інфраструктури м. 
Вишгорода.

Об’єктом містобудування цим 
договором було визначено бага-
токвартирний житловий комплекс 
з вбудованими нежитловими 
приміщеннями по провулку Квіт-
ковому 2-А (ІІ черга).

Відповідно до п. 2.1 Договору 
Замовник мав перерахувати 37 
тис. 458 грн. 39 коп. на розви-
ток інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури м. 
Вишгорода  єдиним платежем на 
рахунок Вишгородської міської 
ради відповідно до розрахунку 
(Додаток №1 до договору) у строк 
до 01 листопада 2014 року. 

Просто неймовірна сума, прав-
да?   

Звідки вона взялася?
А розраховувалася ця сума 

пайової участі дуже просто: 
вартість пайового внеску за 1 кв. 
метр перемножувалася на кіль-
кість квадратних метрів нежитло-
вих та житлових приміщень.

Для нежитлових приміщень 
така вартість складала  515 грн. 
60 коп. за 1 кв. м, для житлових  
— 206 грн. 24 коп.

Площа нежитлових приміщень 
була 165,8 кв. м, житлових — 
1550,8 кв. м.

Отже, все, що потрібно було 
зробити — перемножити чотири 
цифри.

Виходило, що за нежитлові 
приміщення ТОВ «КАСКАДБУД-
СЕРВІС» мало сплатити місту 85 
тис. 486 грн. 48 коп., за житлові 
— 319 тис. 836 грн. 99 коп. 

Всього — 405 тис. 323 грн. 47 
коп. 

Однак, Замовник надав доку-
ментацію, яка свідчила, що ви-
трати на виділення або придбан-
ня земельної ділянки, звільнення 
будівельного майданчика від 

будівель, споруд та інженерних 
мереж, влаштування внутрішніх 
і поза майданчикових інженерних 
мереж, споруд та транспортних 
комунікацій становило 367 тис.  
865 грн. 8 коп. 

І від всієї суми пайової участі 
відняли цю суму. І було виріше-
но зі згоди міської ради сплатити 
місту всього 37 тис.  458 грн. 39 
коп.  

Так от, ревізори виявили, що 
витрати в сумі 367 тис. 865 грн. 
були відняті від суми пайової 
участі незаконно. Оскільки ТОВ 
«Каскадбудсервіс» придбава-
ти земельну ділянку, звільняти 
будівельний майданчик від  бу-
дівель, споруд та інженерних 
мереж, влаштовувати внутрішні 
і позамайданчикові інженерні 
мережі, споруди та транспортні 
комунікації мало за власні кошти.

Отже, виходить, що забудовник 
зі згоди міського голови В. Решет-
няка просто обдурив міську гро-
маду, недоплативши в бюджет 
міста майже 400 тис. грн.

...А ЩЕ НЕДОПЛАТИЛО МІСТУ
БІЛЬШЕ МІЛЬЙОНА ГРИВЕНЬ, 

ЗАНИЗИВШИ МЕТРАЖ 
БУДИНКІВ ПО ПРОВУЛКУ 

КВІТКОВОМУ №2-А, 2-Б І 2-В

Однак, товариство, про яке 
йдеться, не лише неправомірно 
відмінусувало витрати, які мало 
б нести самостійно, від суми пай-
ової участі. Воно ще й штучно 
занизило метраж вже згаданого 
будинку №2-А по Квітковому про-
вулку, а також — будинків 2-Б та 
2-В за цією ж адресою. З метою, 
знову ж таки, зменшення пайової 
участі у створенні і розвитку інже-
нерно-транспортної та соціаль-
ної інфраструктури нашого міста.

Реальна загальна площа ба-
гатоквартирного житлового ком-
плексу з вбудованими нежитло-
вими приміщеннями по провулку 
Квітковому 2-А, згідно декларації 
про готовність об’єкта до екс-
плуатації від 04.08.2014 р. КС 
143142160062 становить 2013,8 
кв. м.

Однак, в Договорі про пайову 
участь, який уже згадувався, вка-
зані зовсім інші цифри —  площа 
нежитлових приміщень — 165,8 

кв. м та площа житлових примі-
щень — 1550,8 кв. м. Всього ви-
ходить —  1716,6 кв. м. Різниця 
— 297,2 кв. м.

Реальна загальна площа будів-
ництва багатоквартирного жит-
лового комплексу з вбудованими 
нежитловими приміщеннями по 
провулку Квітковому 2-Б та 2-В (І 
черга) згідно декларації про готов-
ність об’єкта до експлуатації від 
11.04.2014 р. КС 143141010764 
становить 3153 кв. м.

В Договорі про пайову участь 
№35 від 16.05.2014 р. вказано, 
що площа нежитлових приміщень  
дорівнює 461,4 кв. м, а площа 
житлових приміщень — 2376,7 кв. 
м. Всього — 2838,1 кв. м. Різниця 
—  314,9 кв. м.

Отже, всього ТОВ «Каскад-
будсервіс» під керівництвом ге-
нерального директора О. Пінчук 
занизило метраж по всіх трьох 
будинках більше, ніж на 600 кв. 
метрів.

На яку саме суму це товари-
ство «кинуло» вишгородську гро-
маду повинно було підрахувати 
слідство. 

Справа в тому, що згідно з чин-
ним законодавством результати 
ревізії повинні негайно переда-
ватися в правоохороні органи. А 
вже їх представники — розслі-
дувати правопорушення чи зло-
чини, якщо їх зафіксовано в акті 
ревізії...

ТОВ «КАСКАДБУДСЕРВІС» —
ЗВІДКИ НОГИ РОСТУТЬ?

Це товариство заслуговує на 
особливу увагу в першу чергу 
тому, що прізвище генерально-
го директора ТОВ «Каскадбуд-
сервіс», яке згадується в Акті  
ревізії окремих питань бюджету 
та окремих питань фінансово-го-
сподарської діяльності Вишго-
родської міської ради за період 
з 01.01.2013 р. по 01.04.2016 р. 
—  Олена Пінчук. І воно, як ба-
чите, повністю співпадає з ім’ям  
та прізвищем дружини депутата 
міськради та голови депутатської  
комісії з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту та 
зв’язку Сергія Пінчука. 

Однак, коли ми звернулися 
до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадсь-
ких формувань, то Олену Пінчук 
серед засновників чи керівників 
цього підприємства не знайшли.

Але з’ясували, що саме під-
приємство було створене і взяте 
на облік у Оболонському районі 
м. Києва у вересні 2012 р. Має 
два засновники — Юлію Володи-
мирівну Степаненко з м. Каніва 
та Павла Івановича Воблікова, 
жителя Святошинського району 
столиці. Які внесли в статутний 
капітал однакову сумму — по 733 
тис. 500 грн.

Підприємство, як і очікувало-
ся, має основний вид діяльності 
«організація будівництва бу-
дівель», однак, може ще займа-
тися «будівництвом інших спо-
руд», «підготовчими роботами 
на будівельному майданчику», 
«іншими будівельно-монтажними 

роботами», «наданням інших до-
поміжних комерційних послуг», 
«консультуванням з питань ін-
форматизації», «купівлею та 
продажем власного нерухомого 
майна», працювати як агенство 
нерухомості та займатися «будів-
ництвом житлових і нежитлових 
будівель».

До речі, тут же зазначено, що  
П. Вобліков є керівником това-
риства з 30 червня 2016 р. Це 
означає, що він змінив на посту 
гендиректора товариства О. Пін-
чук рівно через три місяці після 
закінчення ревізії. Чому — ду-
маємо, зрозуміло. Оскільки дуже 
вже кричущий був факт — сім’я 
депутата, який мав би захищати 
інтереси виборців, замість цього, 
фактично, грабує місто. 

Однак, і це ще не все.
Завдяки інформації, розмі-

щеній на сторінці «Опендата-

Будинок 2-А по пров. Квітковому 

Стаття 364. 
Зловживання владою або службовим становищем

1. Зловживання владою або службовим становищем, то-
бто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної 
вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної осо-
би використання службовою особою влади чи службового 
становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало 
істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам 
та інтересам окремих громадян або державним чи громад-
ським інтересам, або інтересам юридичних осіб, —

карається арештом на строк до шести місяців або об-
меженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 
волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 
трьох років, із штрафом від двохсот п’ятдесяти до семи-
сот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, —
карається позбавленням волі на строк від трьох до ше-

сти років з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі 
штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян.

Скільки мільйонів гривень вкрало  
під час керівництва генерального 
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(Далі буде)

громаду грабували. А О. Момот і К° їм в цьому допомагали 

Будинок 2-В по провул. Квітковому 

Забудовники м. Вишгорода, які в договорах пайової участі 
з Вишгородською міською радою протягом цього ж періоду вказували 

штучно  занижчену площу збудованих об’єктів для зменшення суми пайової участі 
ТОВ «Каскадбудсервіс»

Реальна загальна площа будівництва бага-
токвартирного житлового комплексу з вбу-
дованими нежитловими приміщеннями по 
провулку Квітковому 2-Б та 2-В (І черга) згідно 
декларації про готовність об’єкта до експлуа-
тації від 11.04.2014 КС 143141010764 становить 
3153 кв. м.

Відповідно до Розрахунку величини пай-
ового внеску (договір №35 від 16.05.2014 р.), 
площа нежитлових приміщень — 461,4 кв. м та 
площа житлових приміщень — 2376,7 кв. м; 

 ТОВ «Еліт-Фасад» 
Реальна загальна площа будівництва ба-

гатоквартирного житлового будинку з вбу-
дованими нежитловими приміщеннями та 
паркінгом по вул. Глібова, 43 згідно деклара-
ції про готовність об’єкта до експлуатації від 
11.06.2014 ІУ 143141620110 становить 7721,8 
кв. м.

Відповідно до Розрахунку величини пай-
ового внеску (договір №36 від 19.06.2014 р.), 
площа нежитлових приміщень — 823,8 кв. м та 
площа житлових приміщень — 5827,3 кв. м; 

ТОВ «Каскадбудсервіс»
Реальна загальна площа будівництва ба-

гатоквартирного житлового комплексу з вбу-
дованими нежитловими приміщеннями по 
провулку Квітковому 2-А (ІІ черга), згідно де-

кларації про готовність об’єкта до експлуата-
ції від 04.08.2014 КС 143142160062 становить 
2013,8 кв. м.

Відповідно до Розрахунку величини пай-
ового внеску (договір 42 від 24.09.2014 р.), 
площа нежитлових приміщень — 165,8 кв. м 
та площа житлових приміщень — 1550,8 кв. м; 

ТОВ «Фармаско»
Реальна загальна площа будівництва офісу 

та лабораторії діагностичних тестів по вул. 
Шолуденка, 15-Г згідно декларації про готов-
ність об’єкта до експлуатації від 02.02.2016 КС 
143160330673 становить 2764,8 кв. м.

Відповідно до Розрахунку величини пай-
ового внеску (договір 45 від 18.12.2014 р.), 
загальна площа нежитлових приміщень — 
1671,1 кв. м; 

ФОП Івасько Я.М.
Реальна площа будівництва магазину-кафе 

по вул. Набережна, згідно декларації про го-
товність об’єкта до експлуатації від 05.02.2015 
КС 142150360646, становить 496,5 кв. м.

Відповідно до Розрахунку величини пайо-
вого внеску (договір №50 від 18.06.2015 р.), 
загальна площа забудови — 351 м2. 

В результаті міському бюджету міста були 
нанесені збитки на загальну суму 1 млн. 950 
грн. На момент завершення ревізії порушення 
усунуто не було.

Забудовники м. Вишгорода, які протягом 2013-2015 р.р. та І кв. 2016 р.  
не сплачували пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури міста, оскільки не підписували відповідних договорів з міською радою 
з Вишгородською міською радою вказували штучно занижчену площу 

ТОВ «Автоекспрессервіс»
 Будівництво станції технічного обслугову-

вання легкових автомобілів з автомийкою по 
вул. Набережна (район автозупинки Чайка) де-
кларація зареєстрована 25.03.2014 р., реєстра-
ційний номер — КС 143140840136, кошторисна 
вартість за затвердженою проектною докумен-
тацією — 50,00 тис. грн., загальна площа об’єкта 
будівництва — 446,7 кв. м.

Фізична особа
 Будівництво одноповерхового з мансар-

дою житлового будинку  у м. Вишгород на 
житловому масиві «Дідовиця», декларація за-
реєстрована 26.12.2013 р., реєстраційний но-
мер — КС 142133600047, кошторисна вартість 
за затвердженою проектною документацією — 
1426,415 тис. грн., загальна площа об’єкта бу-
дівництва —  390,5 кв. м.

ТОВ «Бізнес Центр Фармація»
 Адміністративно-складський комплекс по 

вулиці Шолуденка, 18, декларація зареєстро-
вана 28.01.2014 р., реєстраційний номер — КС 
143140280008, кошторисна вартість за за-
твердженою проектною документацією — 
16453,007 тис. грн., загальна площа об’єкта бу-
дівництва — 2384,00 кв. м.

Фізична особа
 Будівництво одноповерхового з ман-

сардою і цокольним поверхом житлово-
го будинку з господарськими спорудами м. 
Вишгород масив «Дідовиця», декларація за-
реєстрована 20.01.2014 р., реєстраційний но-
мер — КС 142140200378, кошторисна вартість 
за затвердженою проектною документацією 
— 1426,415 тис. грн., загальна площа об’єкта 
будівництва —  371,2 кв. м. 

бот», а саме — Ухвалі Шев-
ченківського районного суду м. 
Києва від 21.08.2017 р., яке є і 

у відкритому доступі в соціаль-
них мережах, ми дізналися, 
що 14.07.2017 р. було відкрите 

кримінальне провадження за 
№12017110000000389. За озна-
ками складу кримінального пра-

вопорушення, передбаченого ч.2 
ст. 364 КК України.  

Здогадуємося, що основним 

фігурантом кримінального право-
порушення якраз і є гендиректор 
ТОВ «Каскадбудсервіс» Олена 
Пінчук, адже сама керована нею 
компанія  «нагріла» місто кіль-
ка разів, причому, на величезну 
суму.  

Що стосується Ухвали, про 
яку йдеться, то в ній згадується 
слідчий Слідчого управління Го-
ловного управління Нацполіції в 
Київські області лейтенант поліції 
В. Віднічук, який за погодженням 
із прокурором відділу прокурату-
ри Київської області С. Козинчук 
просив суд «про тимчасовий до-
ступ до документів із правом їх 
вилучення, які перебувають у во-
лодінні ТОВ «Каскадбудсервіс» 
(код ЄДРПОУ 38398273), що за 
адресою: м. Київ, пр-т. Героїв 
Сталінграду, 12-К». 

Йдеться про недоплату місту 
367 тис. 865 грн. 08 коп. по До-
говору №42. Що суд і дозволив 
слідчому зробити. 

Ще в одній Ухвалі по цій же 
кримінальній справі, розміщеній 
тут же, вже від 25 серпня 2017 
р., той же слідчий В. Віднічук от-
римав ще один  дозвіл на виїмку 
документів, але вже по іншому 
епізоду — заниженню метражу 
будинків по пров. Квітковому. В 
ній, до речі, називається сума не-
доотриманих бюджетом міста ко-
штів лише по першій черзі (буд. 
2-Б та 2-В по пров. Квітковому) 
— 1 млн. 41 тис. 136 грн. 34 коп.  

На жаль, нам невідомо чи вже 
завершено розслідування по цій 
справі і чи передано воно до 
суду, однак ми обов’язково про 
це дізнаємося. Про що вас, ша-
новні читачі, і проінформуємо 
найближчим часом. 

Однак, і це ще не все. Окрім 
двох ухвал, про які йдеться, на 
сайті «Опендатабот» виявила-
ся ще одна Ухвала, але вже по 
цивільній справі... 

ОТЖЕ, МІСЬКА РАДА, 
ВСЕ-ТАКИ, ЗВЕРНУЛАСЯ 

З ПОЗОВОМ ДО СУДУ ПРОТИ
ТОВ «КАСКАДБУДСЕРВІС». 

АЛЕ... ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕНЯ 
СТРОКУ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ   

Йдеться про Ухвалу Господар-
ського суду м. Києва про від-

криття провадження у справі № 
910/5228/20 від 23 квітня цього 
року. 

Виявляється, Вишгородська 
міська рада звернулася з позовом 
до ТОВ «КАСКАДБУДСЕРВІС» 
«Про визнання укладеною до-
даткової угоди до договору про 
пайову участь» (цитую):

«У квітні 2020 року Вишго-
родська міська рада звернулась 
до Господарського суду міста 
Києва із позовом до Товариства 
з обмеженою відповідальні-
стю «КАСКАДБУДСЕРВІС» про 
визнання укладеною додаткової 
угоди до договору про пайову 
участь.

Позовні вимоги обґрунтовані 
наявністю підстав для укладен-
ня додаткової угоди до догово-
ру про пайову участь (внесок) 
замовника (юридичної, фізичної 
особи) у створенні і розвитку 
інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури м. 
Вишгорода № 42 від 24.09.2014 
між Вишгородською міською ра-
дою та Товариством з обмеже-
ною відповідальністю КАСКАД-
БУДСЕРВІС».

Підготовче засідання було при-
значене на 14 травня ц. р. та 
встановлено строки для подання 
відзиву, відповіді на відзив, запе-
речень на відповідь на відзив та 
інших доказів.

12 травня до канцелярії суду 
надійшли клопотання позивача 
про повернення судового збору 
та заява про розгляд справи без 
участі позивача.

Відповідач, — ТОВ «Каскад-
будсервіс», — представників у 
підготовче засідання 14.05.2020 
р. взагалі не направив та про 
причини неявки суду не повідо-
мив.

Отже, 14 травня суддя Госпо-
дарського суду м. Києва В. Джар-
ти винесла ще одну ухвалу по цій 
справі. Якою відклала підготовче 
засідання на 4 червня цього року. 

Викликала для участі у підго-
товчому засіданні представників 
учасників справи та повторно за-
пропонувала відповідачу надати 
суду обґрунтований письмовий 
відзив на позовну заяву.

Чи відбулося підготовче засіда-
ня 4 червня, а якщо відбулося, то 
що саме там було вирішено, нам 
поки що невідомо.

Однак, дуже цікава позиція 
юристів міської ради, які раптом 
попросили повернути судовий 
збір та написали заяву про роз-
гляд справи без їхньої участі. 
Цікаво, чому б це?

Може тому, що не бажають су-
дитися з фірмою, яку на момент 
грабунку міста очолювала не 
просто дружина депутата, а  го-
лови депутатської  комісії з пи-
тань стратегії розвитку міста, бу-
дівництва, транспорту та зв’язку 
Сергія Пінчука? Бо саме в цьому 
Сергій та Олена Пінчуки бачи-
ли «головну стратегію розвитку 
міста»? 

Ми продовжимо уважно слід-
кувати за цим цікавим судовим 
процесом. І не лише за ним, а й 
за іншими подібними процесами. 
Бо, як ви вже, мабуть, здогадуй-
тесь, шановні читачі, міська рада 
змушена була звернутися до 
суду не лише щодо ТОВ «Каскад-
будсервіс»...

Голова ГО «Чистий шлях»
М. Онуфрієв

В. Борзовець 
  

Будинок 2-Б по провул. Квітковому

у міста ТОВ «Каскадбудсервіс» 
директора товариства Олени Пінчук?
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Масив Дідовиця як показник безпорадності 
до безгосподарності, безвідповідальності, 

Серед власників квартир в багатоповерхових будинках вже давно існує по-
милкова думка про те, що, мовляв, якщо обміняти квартиру на власний буди-
нок, то ти враз позбудешся зграї нероб, які щомісячно вимагають в тебе гроші 
за неякісно надані або взагалі не надані послуги. Наприклад, з місцевого ЖЕКу.

Насправді це — омана. Бо все набагато складніше. Дуже часто новоспечений 
власник приватного будинку потрапляє  в таку саму, якщо не ще гіршу халепу.   

Дуже швидко з’ясовується, що на території котеджного містечка вже існує 
який-небудь кооператив, представники якого приходять до власника тільки-но 
побудованого чи придбаного будинку і починають вимагати кругленькі суми не 
гірше ЖЕКу. Причому, за все підряд — від електроенергії до прибирання сміття. 
І боротися з керівниками такого кооперативу вкрай важко. Тому, що вони, як 
правило, тісно пов’язані з місцевою владою. Це — ті самі люди, які безкоштовно 
отримали від цієї влади кілька гектарів землі, а потім, розділивши її на окремі 
ділянки, наприклад, по 10 соток, розпродали їх різним власникам. Поділившись 
з тими, хто ці гектари їм виділив. Однак, їм мало того, що вони на рівному місці 
заробили на цій оборудці десятки мільйонів гривень. Бо це — разовий гешефт. 

Отже, вони створюють обслуговуючий кооператив для того, щоб мати по-
стійний заробіток і, буквально, викручувати руки власникам будинків. Ті ж самі 
РЕСи, наприклад, підписують угоди саме з такими кооперативами. 

А вже ті, в  свою чергу, диктують умови всім іншим... 
Однак, нічого дивовижного в існуванні таких кооперативів немає. Навпаки, 

було б не зовсім зрозуміло, якби в нашій «демократичній і «прозорій» державі 
їх не було. 

Дивовижним є те, що за такою самою схемою починають діяти... громадські 
організації. Причому, не в котеджних містечках, а в мікрорайонах наших міст.

Про демонтаж самовільно встановлених
металевих воріт у м. Вишгороді

Розглянувши звернення Вишгородського ГУНП в Київській об-
ласті, громадянки Онищенко Л. І., інші подані документи щодо са-
мовільно встановлених металевих воріт у м. Вишгороді, керуючись 
ст. ст. 31, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

1. Комунальному підприємству «Благоустрій-Вишгород» Вишго-
родської міської ради демонтувати металеві ворота у м. Вишгороді за 
наступними адресами: 

1.1. Мікрорайон «Дідовиця» заїзд на вул. Ягідна з вул. Шолуденка 
у м. Вишгород;

2.2. Мікрорайон «Дідовиця» заїзд на вул. Виноградна з автошляху 
Р-69 (в районі АЗС «WOG») у м. Вишгород;

Демонтаж провести в присутності адміністративної комісії при 
виконавчому комітеті Вишгородської міської ради, про що скласти 
відповідний акт.

2. Комунальному підприємству «Благоустрій-Вишгород» Вишго-
родської міської ради прийняти на зберігання самовільно встановлені 
металеві ворота після демонтажу,  про що скласти відповідний акт.

3. Комунальному підприємству «Благоустрій-Вишгород» Вишго-
родської міської ради привести територію до належного стану, шля-
хом проведення робіт по влаштуванню благоустрою, не пізніше місяч-
ного терміну з моменту демонтажу металевих воріт.

4. Рекомендувати Вишгородському відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в Київській області забезпечити до-
тримання громадського порядку під час демонтажу конструкцій зазна-
чених у п. 1 рішення... 

     Міський голова                                               О. Момот

У К Р А Ї Н А
В И Ш Г О Р О Д С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 05 травня 2020 року №134                                     м. Вишгород

Про надання дозволу на встановлення 
малих архітектурних форм

У К Р А Ї Н А
В И Ш Г О Р О Д С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 04 червня 2020 року №155                                     м. Вишгород

Розглянувши звернення ОК «Дніпровські кручі», інші подані до-
кументи, ст. 26 та ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ст.10 та ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», рішенням Вишгородської міської ради № 1/23 від 30.10.2006 
р. «Про затвердження правил благоустрою територій, дотримання 
тиші в громадських місцях, торгвлі на ринку у м. Вишгороді» вико-
навчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

...2. Надати Товариству Індивідуальних Забудовників «Дідовиця» 
дозвіл на встановлення за власний рахунок МАФ, а саме: автоматич-
них відкатних воріт, відповідно до графічного матеріалу:

2.1. м. Вишгород, мікрорайон «Дідовиця», перехрестя вулиць Ви-
ноградної з вул. Шолуденка;  

2.2. м. Вишгород, мікрорайон «Дідовиця», перехрестя вулиць 
Ягідної з вул. Шолуденка;  

2.3. м. Вишгород, мікрорайон «Дідовиця», заїзд з автошляху Р-69 
на вул. Виноградну;  

2.4. м. Вишгород, мікрорайон «Дідовиця», заїзд з автошляху Р-69 
на вул. Ожинову.

3. ...Товариству Індивідуальних Забудовників «Дідовиця» забез-
печити вільний прохід для пішоходів, проїзд для мешканців та гостей, 
забезпечити вільний проїзд спеціалізованої техніки... 

4. ...Товариству Індивідуальних Забудовників «Дідовиця» здійс-
нювати заходи з благоустрою прилеглої території та утримувати її в 
належному санітарному стані.

Міський голова                                               О. Момот

Саме таким чином, як я 
розумію, діє Громадська 
організація  «Товариство ін-
дивідуальних забудовників 
«ДІДОВИЦЯ» (ідентифіка-
ційний код 24891446).

До речі, дуже цікава гро-
мадська організація, куди, 
за словами багатьох влас-
ників приватних будинків, 
розташованих в мікрорай-
оні «Дідовиця», вони ніколи 
не вступали. Однак, протя-
гом довгого часу змушені 
передавати її представни-
кам готівку за різні послуги, 
причому — без будь-яких 
підтверджуючих таку пере-
дачу документів.

Що про цю ГО можна 
довідатися з Єдиного дер-
жавного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських 
формувань? 

Що її засновниками є 
члени товариства (жодного 
прізвища не вказано).

Що дата державної 
реєстрації — 8 квітня 1997 
р., а дата запису в Єдино-
му державному реєстрі про 
включення до Єдиного дер-
жавного реєстру відомо-

стей про юридичну особу 
— 11 листопада 2011 р.

Що взято на облік у по-
даткові органи цю ГО було 
4 лютого 1998 р.

Що  зареєстровано її за 
адресою м. Вишгород, пл. 
Шевченка, буд. 1, кімната 
62.

Що її керівник — Кельбас  
Олександр Петрович.

До речі, хто не знає: за 
адресою пл. Шевченка, 1 в 
нашому місті знаходиться 
адміністративний будинок. 
Не пам’ятаємо хто саме 
займав кімнату №62 в 1997 
р., але зараз це — кабінет 
заступника Вишгородсько-
го міського голови І. Сви-
стуна. 

Так от, нещодавно, а 
саме — 28 квітня ц. р. від 
мешканки цього мікрорай-
ону Л. Онищенко на ім’я 
міського голови О. Момота 
надійшла зава про пору-

шення її конституційних 
прав щодо свободи пересу-
вання (цитую):

«...На даний час автома-
тичними розсувними воро-
тами перекритий проїзд 
по вулиці Виноградна в 
місті Вишгород в районі 
АЗС «WOG». Доступ до 

управління даними воро-
тами контролюється гр. 
Гуриненко Олександром, 
який проживає по вул. По-
лунична... в м. Вишгород. 
Мої неодноразові звернен-
ня до нього з проханням 
забезпечити мені безпе-
решкодний проїзд по вулиці 

Виноградна ігноруються. 
Прошу Вас розглянути 

моє звернення на засідан-
ні виконавчого комітету 
Вишгородської міської 
ради, прийняти рішення 
про демонтаж незаконно 
встановлених автома-
тичних воріт по вулиці Ви-

ноградна та демонтува-
ти їх силами комунальних 
служб міста...». 

Здавалося б — все про-
сто. Якісь незрозумілі, 
ніким не уповноважені 
люди перекрили одну з 
доріг загального користу-
ваня в мікрорайоні міста 

В’їзд з вул. Шолуденка на вул. Виноградну. Тут 
воріт поки що немає 

В’їзд з вул. Шолуденка на вул. Ягідну. Ворота 
завжди зачинені

Виїзд з вул. Ожинової на дорогу Р-69. Ворота 
завжди зачинені

Виїзд на заправку «WOG» з вул. Виноградної. Во-
рота завжди зачинені
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.
Від редакції
Отже, не лише громадським діячам з ГО  «Товари-

ство індивідуальних забудовників «ДІДОВИЦЯ», а й 
всім іншим любителям самовільно захоплювати чи 
встановлювати будь-що і будь-де в нашому місті вже 
вкотре подано чіткий сигнал: не соромтесь, панове, 
продовжуйте працювати в цьому напрямку. Бо ж «ви 
вкладаєте гроші», а в нас дуже толерантна країна: 
якщо вже вклав гроші, то ніхто нічого не забере і не 
знесе. А все якось вирішиться. Як-то кажуть, само 
собою розсмокчеться. 

Самочинно встановлений паркан, який перегоро-
див прохід до водойми не повалять; збудовану без 
будь-яких дозвільних документів будівлю не зне-
суть; ворота, якими перегородили дорогу загаль-
ного користування, не зріжуть. Більше того — ніякої 
відповідальності за порушення закону ви не поне-
сете. Хіба що, заплатите який-небудь смішний сим-
волічний штраф. А потім за трохи більшу суму все 
«узаконять».

Отже, сміливо робіть те, що вам хочеться і як хо-
четься. І не бійтеся ніякої відповідальності. Ії в на-
шій країні просто не існує. Поки існує безпорадна і 
імпотентна влада. В центрі і на місцях. Яка сприяє 
хаосу та повній анархії в країні.   

О. Момота і К°, яка веде
хаосу та повної анархії 

розсувними воротами, на 
встановлення яких ніхто не 
давав дозвіл. 

Що потрібно зробити, 
щоб завтра будь-якому 
мешканцю не замануло-
ся встановлювати ворота 
будь-де і будь-як, на свій 
розсуд? Правильно, їх зрі-
зати.     

Про що виконком міської 
ради і прийняв 5 травня ц. 
р. цілком законне і спра-
ведливе рішення №134. 
Зобов’язавши усунути по-
рушення КП Вишгород-
ської міськради «Благоу-
стрій-Вишгород».

Однак, пройшов тиждень. 
Потім — другий, третій і 
четвертий. А КП ворота так 
і не зрізало. І вони весь час 
продовжували стояти за-
чинені. Чим порушувалися 
конституційні права доброї 

половини мешканців мікро-
району на вільне пересу-
вання вулицями міста. 

А 4 червня на світ з’яви-
лося ще одне рішення ви-
конкому. №155. Цього разу 
— прямо протилежне прий-
нятому 5 травня. 

В якому ГО «Товариство 
індивідуальних забудов-
ників «ДІДОВИЦЯ» нада-
вався дозвіл на встанов-
лення чотирьох воріт на 
виїзд з мікрорайону:

— з вулиці Ягідної на 
вул. Шолуденка;  

— з вул. Ожинової на  
автошлях Р-69. 

— виїзд на автозаправку 
«WOG» з вул. Виноградної 

— з вул. Виноградної на 
вул. Шолуденка;  

Таким чином, виконком 
дав «добро» на перекрит-
тя всіх чотирьох існуючих 
виїздів (заїздів) до мікро-
району «Дідовиця».

До речі, троє згаданих  
воріт вже давно самовіль-
но встановлені. 

Для повного перекриття 
руху вулицями мікрорайону 
«Дідовиця» та ізолювання 
його від інфраструктури 
міста залишилось вста-
новити четверті — з вул. 
Виноградної на вул. Шолу-
денка. 

Виникає питання — на 
якій підставі було прийнято 
рішення №155? І як, взагалі 
це можливо?

На засіданні комісї з пи-
тань стратегії розвитку 

міста, будівництва, транс-
порту та зв’язку, яке від-
булося 5 червня ц. р., це 
спробував пояснити за-
ступник міського голови 
І. Свистун. Ось суть його 
виступу (цитую): 

«...Приходить лист 
на демонтаж воріт. Ми 
приймаємо рішення. При-
ходить голова і каже, що 
ми найдемо згоду з усіма 
мешканцями. Лілія Олек-
сандрівна пише заяву про 
відкликання свого листа 
про знесення воріт. Ми 
приймаємо ще одне рішен-
ня про встановлення. Сьо-
годні Лілія Олександрівна 
приходить і каже, що вони 
знов не знайшли згоди. 
Чому ми не виконали пер-
ше рішення. То хто правий 
і як діяти нам як органу 
влади?».

Перед тим, як відповісти 
І. Свистуну, поясню, що від-
булося. 

Представники ГО «Това-
риство індивідуальних за-
будовників «ДІДОВИЦЯ» 
після прийняття виконко-
мом рішення щодо знесен-
ня воріт дійсно прийшли до 
міської ради і побіцяли, що 
вирішать питання із скарж-
никами. 

Однак, керівники ГО «То-
вариство індивідуальних 
забудовників «ДІДОВИЦЯ»  
просто збрехали: з одним із 
скаржників «питання вирі-
шили», надавши доступ 
до управління воротами, а 
з інших власників будинків 
так само продовжували за 
це вимагати від 4-х до 5-ти 
тисяч гривень. А  ворота, 
які мають бути відчинені 
протягом всього часу під-
готовки документів, були і 
залишаються зачиненими. 

Тепер відповідаю І. Сви-
стуну на запитання як вони 
мають діяти як орган вла-
ди. 

Діяти потрібно виключно 
у відповідності з законом, 
Ігоре Івановичу. Це озна-
чає, що коли хтось щось 
незаконно встановлює, не 
потрібно погрожувати, що 
знесеш, а потім, не викону-
ючи рішення, чекати поки 
фігуранти прийдуть до тебе 
«порєшать вопрос» і одно-
часно «порєшають» його з 
заявником. Як зробили ви 
з О. Момотом. Після чого й 

видали «на гора» рішення, 
потрібне пройдисвітам з ГО 
«Товариство індивідуаль-
них забудовників «ДІДО-
ВИЦЯ».

Потрібно зносити і ска-
совувати все, що вста-
новлено і прийнято не-
законно. Незважаючи на 
будь-які дзвінки, прохан-
ня чи обіцянки. 

...9 червня 2020 р. члени 
комісї з питань стратегії ро-
звитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку про-
вели виїздне засідання з 
цього приводу в мікрорай-
оні «Дідовиця». І, вислухав-
ши обидві сторони,  а також 
депутата міськради В. Сар-
дака, вирішили внести змі-
ни до рішення виконкому 
№ 155. Замінивши слова 
«надати дозвіл на встанов-
лення» словами «надати 

дозвіл на розробку проекту 
щодо встановлення...». 

Іншими словами — про-
сто пом’якшили незаконне 
рішення виконкому, фак-
тично його виправдавши. 

Якими є правові наслідки 
цього рішення?

1. Комісія підтримала 
рішення виконкому, який, 
в свою чергу, підтримав 
діячів з ГО «Товариство ін-
дивідуальних забудовників 
«ДІДОВИЦЯ», які незакон-
но встановили троє воріт 
на дорогах загального ко-
ристування м. Вишгорода.

2. Комісія підтрима-
ла міськвиконком, який, 
в свою чергу, підтримав 
протизаконне вимаганя 
представниками ГО «То-
вариство індивідуальних 
забудовників «ДІДОВИЦЯ» 
з громадян коштів за ключі 
від незаконно встановле-
них воріт на дорогах за-
гального користування м. 
Вишгорода.

3. Комісія підтримала 
міськвиконком, який, в 
свою чергу, погодився дати 
дозвіл ГО «Товариство ін-
дивідуальних забудовників 
«ДІДОВИЦЯ» повністю за-

блокувати всі в’їзди-виїзди 
до мікрорайону м. Вишго-
рода Дідовиця.

4. Комісія підтрима-
ла міськвиконком, який 
замість того, щоб звернути-
ся до правоохоронних ор-
ганів з приводу незаконної 
підприємницької діяльності 
ГО «Товариство індивіду-
альних забудовників «ДІ-
ДОВИЦЯ», своїми діями 
щодо надання дозволу на 
розробку проектної доку-
ментації для встановлення 
чотирьох  воріт на в’їздах-
виїздах до мікрорайону 
«Дідовиця» м. Вишгород, 
навпаки, заохочує такі не-
законні дії. 

Фактично, і міськви-
конком, і комісія з питань 
стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту 
та зв’язку в цьому випадку 
є подільником ГО «Това-
риство індивідуальних за-
будовників «ДІДОВИЦЯ» в 
його протизаконній діяль-
ності. Адже громадська 
організація — це не об-
слуговуючий кооператив, а 
«Дідовиця» — не коттедж-
не містечко закритого типу.  
Яке можна загородити ви-
соким парканом і встанови-
ти пропускний режим для 
в’їзду на його територію. 

Дуже жаль, що ні місь-
кий голова О. Момот, ні де-
путат В. Сардак, ні члени 
міськвиконкому, ні члени 
комісії з питань стратегії 
розвитку міста, будівни-
цтва, транспорту та зв’яз-
ку цього не розуміють. І 
замість того, щоб своїми рі-
шеннями сприяти наведен-
ню порядку в державі  та на 
місцях, своєю злочинною 
бездіяльністю, безпорадні-
стю, некомпетентністю та 
корумпованістю сприяють 
уникненю відповідальності 
порушниками закону. Що 
веде до хаосу та повної 
анархії в державі.    

Хаос і анархія давно вже 
править бал в мікрорайоні 
ГАЕС, який віддано на від-
куп підприємцю М. Ковалю 
і К°. 

Мікрорайон «Дідовиця» 
віддається на відкуп ГО 
«Товариство індивідуаль-
них забудовників «ДІДО-
ВИЦЯ»?

В. Борзовець

Коронавірус: самовільно
будувати можна. А от 
перевіряти — ні

В минулому номері нашої газети під заголовком  
«Новий паркінг на вул. Шевченка?» ми надрукували 
пост Т. Бражнікової в Facebook про незрозуміле бу-
дівництво біля будинку №3 на пл. Шевченка. В якому 
вона повідомила, що дозвіл на початок будівельних 
робіт начебто було видано ДАБІ Київської області 
для реконструкції паркінгу з надбудовою над ним 
торгово-офісного приміщення. І пообіцяла повідо-
мити громадськість чи є законим таке будівництво.

Це питаня було розгля-
нуто на засідані комісії з 
питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транс-
порту та зв’язку 5 червня.

Т. Бражнікова повідо-
мила, що за словами бу-
дівельників, відбувається  
«реконструкція паркінгу». 
Хоча кілька співвласників 
паркомісць, над гаражами 
яких ведеться будівництво, 
заявили, що з ними ніхто 
ніякого будівництва не по-
годжував.

Начальник відділ дер-
жавного архітектурно-бу-
дівельного контролю А. 
Марцевой доповів, що пе-
ревірку провести не має 
права, оскільки в Україні 
«епідемія коронавірусу».  

...9 червня члени комісії 

провели на місці будівни-
цтва виїздне засідання.

Прораб, в якого депутати 
намагались з’ясувати що 
саме будується і на яких 
підставах, відверто над 
ними знущався, розказую-
чи що іформацію про будів-
ництво розголошувати не 
може, документи є, але не 
у нього і т. ін.

Кінець кінцем довелося 
викликати поліцію, яка й 
зафіксувала факт пору-
шення.

11 червня сесія міської 
ради більшістю голосів 
підтримала звернення до 
компетентних органів щодо 
проведення позапланової 
перевірки будівництва за 
адресою площа Шевченка, 
3-а (див. стор. 2). 

Тетяна Бражнікова с Инной Шубко и еще 13
12 июня в 20:46
#Післясесійне #Скандальне_будівництво

Дякую колегам депутатам за підтримку на сесії звернення 
до компетентних органів щодо проведення позапланової 
перевірки будівництва за адресою площа Шевченка, 3 а.
Нагадаю, що за вказаною адресою були розпочаті бу-
дівельні роботи. При цьому, паспорт будівництва відсутній. 
Встановлено паркан, яким огороджено земельну ділянку 
комунальної власності, на яку у забудовника відсутні пра-
вові підстави. На вказаній земельній ділянці розміщено бу-
дівельні матеріали та техніка. Отже, фактично, як на мене, 
відбулось самозахоплення землі комунальної власності. 
За моєю заявою та заявою колег депутатів Вишгородсь-
ким відділом поліції відкрито кримінальні провадження за 
ч.3 ст.197-1 Кримінального кодексу України (самовільне 
зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) 
та за ч.1 ст.272 КК України (Порушення правил безпеки 
під час робіт з підвищеною небезпекою). Дякую поліції за 
оперативне реагування, а колегам з Варти Київщини за 
співпрацю.
Наразі будівельні роботи зупинено. Триває слідство. В по-
неділок суд розглядатиме клопотання щодо арешту крану.

Зустріч депутатів з жителями мікрорайону «Дідо-
виця»
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Повний азац!..
«Вулиці Грушевського та Кургузова — це жах для водіїв!». 
Дякувати замовнику ПАТ «КПМК-2», генпідрядниу «ДБК 
Житлобуд», Д. Ликову та О. Момоту і К°

25 квітня 2017 р. на на 23-й сесії міськради було розглянуто два проекти рішен-
ня щодо забудови земельної ділянки площею 2,8 га ПАТ «КПМК-2» на вул. Кур-
гузова. Один — щодо подовження (поновлення) договору оренди цієї земельної 
ділянки, який закінчувався 2 липня 2017 р. Другий — щодо його припинення.

Ні перший, ні другий депутати не підтримали, надавши О. Момоту можливість 
тиснути на забудовника. Однак, такий тиск не мав жодного сенсу — у ПАТ «КПМК-
2» були всі необхідні документи для забудови цієї ділянки чотирма багатопо-
верхівками. Більше того — завдяки районному архітектору Д. Ликову, забудов-
ник отримав містобудівні умови та обмеження на будівництво навіть не 16-ти, а 
25-типоверхівок. 

Тому намагання О. Момота і К° шантажувати забудовника виглядали смішно. 
Що ми й пояснили в №2(301) нашої газети від 19 травня 2017 р., опублікувавши 
на першій сторінці ескізний малюнок проекту нового мікрорайону. А саме — 4 
25-типоверхівки, до однієї з яких прибудована ще й 14-типоверхова секція. 

Якщо б О. Момот і К° дійсно хотіли не допустити цього будівництва, то потріб-
но було не шантажувати забудовника, а через суд скасовувати злочинні рішення 
Д. Ликова. Замість цього абсолютно неадекватний і недолугий міський голова 
почав з одного боку торгуватись із забудовником, а з іншого — нацькував на 
нього «громадськість» та кількох депутатів, які бандитськими методами намага-
лись завадити будівництву. 

Закінчилося все тим, що договір оренди був подовжений через суд, а мікро-
район — побудований точнісінько в тому вигляді, в якому був спроектований... 

Коли я пишу «злочинні 
рішення Д. Ликова», я маю 
на увазі не лише завище-
ну поверховість, що, між 
іншим, протирічило рішен-
ню сесії, прийнятому до 
видачі містобудівних умов, 

а й купу інших порушень. 
Від перевищення в п’ять-
шість разів норм щільності 
населення при житловій 
забудові до перевищен-
ня в кілька разів норми по 
забезпеченню необхідної 

кількості місць зберігання 
автотранспорту.

Всі ці порушення, які бла-
гословив Д. Ликов, раніше 
чи пізніше мали вилізти мі-
сту боком. 

Чотири двадцятип’ятипо-
верхівки — це приблизно 5 
тисяч жителів і десь півто-
ри тисячі автівок. Попро-
буйте сьогодні, коли ще не 
зданий четвертий будинок, 
заїхати в цей мікрорайон і 
припаркуватися там.

Окреме питання — ко-
мунікаціі.

Наприклад, для того, щоб 
подати воду вище дев’ято-
го поверху, потрібен вели-
чезний тиск в мережах, на 
який вони просто не роз-
раховані. Та й забезпечи-
ти водою з одного боку, а 
каналізаційними стоками з 

іншого 5 тисяч мешканців 
— не така просто справа. 

Що цікаво — керівництво 
ПрАТ «КПМК-2» вирішило 
саме не займатися будівни-
цтвом, а за певний відсоток 
збудованих площ домови-
тись про це з ПАТ «Домобу-
дівний комбінат №4». Мож-
ливо тому, що прекрасно 
розуміло — проблем з цим  
будівництвом буде більше, 
ніж потрібно.  

Як саме ці проблеми, 
вирішуються, ми спостері-
гаємо вже два роки. Два 
роки частин вулиці Грушев-
ського і Кургузова, — від 
нового мікрорайону і до 
вул. Шолуденка, — прак-
тично не існує. Вони весь 
цей час перериті — то з од-
ного боку, то з іншого. Там 
підрядником (чи субпід-
рядником) прокладаються 

комунікації. Причому ро-
биться це вкрай повільно і 
неякісно. Так, що асфальт, 
яким прикривають вже 
щось прокладене, весь час  
опускається або взагалі 

провалюється. 
...Нещадавно, під час до-

щів тут провалилися в ями 
дві автівки і повністю зали-
ло водою підвал будинку 
№2-Г по пров. Квітковому. 
Згаданий підвал, за слова-
ми ремонтників, які ліквідо-
вували аварію, затопило 
тому, що пластикові труби, 
які біля буд. 2-Г під’єднали 
до існуючих мереж горе-бу-
дівельники, просто не ви-
тримали тиску...   

«Навіть їхати в той бік 
не хочеться. Просто «вби-
ваєш» автівку, — скаржать-
ся водії. — І таке враженя, 
що це будівництво не закін-
читься ніколи...».

Отака ціна корупії, неком-
петентності і безгодсподар-
ності нашої місцевої влади 
і ії очільника О. Момота.

Маємо те, що маємо. Що 
самі й обрали.

Наш кор.  

Вода, яка нещодавно залила підвал будинку №2-Г 
по пров. Квітковому, пошкодила дороге обладнан-
ня, яке там знаходилося

Асфальт провалився... 

Відрізок вул. Грушевського, що примикає до вул. 
Шолуденка 

Частина вул. Грушевського, трохи нижче СШ «Суз-
ір’я» 


