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Озброєний напад на ТОВ «Авто-Лайн»: ножі — 
проти автобусів, пістолети — проти водіїв. 
А що ж влада? Влада не просто «кришує» 
бандитів. Схоже, вони діють за її вказівками 

90-ті повертаються?
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Независимый еженедельник

В понеділок, 11 червня ц. р., о 5.20 ранку на майданчик ТОВ «Авто-Лайн», що розташований на вул. Київський, 10, 
увірвалися восьмеро озброєних вогнепальною зброєю та ножами молодиків кремезної статури та почали різати колеса 
автобусів підприємства, які там знаходились. А коли кілька водіїв, які готувалися до виїзду на маршрут, спробували зу-
пинити нападників, один із них дістав пістолет… Чи є вогнепальна зброя у інших нападників та чи вистачить у них розуму 
нею не скористатися, як мені пояснив один із працівників підприємства, у водіїв з’ясовувати бажання не було. Отже, 
бандити втекли так само дружно і організовано, як і проникли на територію підприємства. Однак, встигли порізати колеса 
у чотирьох автобусів. 

Приблизно через годину, швидше за все, ті самі нападники спробували ножем порізати колесо автобуса ТОВ «Ав-
то-Лайн» вже на маршруті: біля станції метро «Героїв Дніпра». Але чи то сили не вистачило прорізати шину, чи то злякав 

Що саме за пістолет дістав з кишені один з нападників у Вишго-
роді, — для відстрілу гумовими кулями чи повноцінний нарізний 
короткоствол, — сподіваємося, з’ясують поліцейські: слідчо-опе-
ративна група Вишгородського райвідділу була на місті нападу 
вже через десять хвилин. Так само швидко прибув на виклик ди-
ректора ТОВ «Авто-Лайн» О. Балуєва до метро «Героїв Дніпра» і 
патрульний автомобіль оболонських поліцейських.

Однак, чи зупинять пошукові-слідчі дії бандитів, про яких йдеть-
ся — велике питання. Чому? Та тому, що, на наш погляд, і сто-
личні, і наші місцеві правоохоронці, якщо не знаходяться в змові 
з бандитами, то добре знають хто вони такі, за чиїми вказівками 
діють, і як саме їх знайти. Однак, не поспішають затримувати. 

А бандити, в свою чергу, не дуже-то правоохоронців і бояться. 
Наприклад, не встигла викликана «патрулька» поїхати з місця 
події на Оболоні, як бандити з’явилися там знову. А з повернен-
ням повторно викликаного наряду, навіть, особливо не ховалися, 
а просто «скинули» ножі в найближчу урну…

В той же час, те, що твориться в нашому місті відносно закон-
ного і офіційного перевізника, — ТОВ «Авто-Лайн», — справж-
нісіньке свавілля, яке мало б бути зупинене саме правоохорон-
ними органами. А те, що в цьому випадку вони не діють і «не 
будуть втручатися», як заявив начальник Вишгородського РОВД 
О. Дудник О. Балуєву та депутату міськради В. Виговському,  — 
можна вважати, навіть не злочинною бездіяльністю, а проявом 
махрової корупції з їх боку. Такої самої корупції, якою є позиція 
міської влади — від більшості депутатів до міського голови О. 
Момота. Які, як і переважна більшість контролюючих та правоо-
хороннів органів вже майже два роки закривають очі на це паса-
жирсько-транспортне свавілля...

Прошли годы с тех пор, как я высту-
пил во «Фразе» с резкой критикой в 
адрес Петра Порошенко. За это время 
толпа оптимистов испарилась. Поре-
дели и ряды моих оппонентов, воспри-
нимающих нелестные высказывания 
о деятельности П. Порошенко как на-
другательство над их пристрастием к 
розовому цвету, в котором они стреми-
лись видеть и политическую действи-
тельность, и будущее нашей страны.

Худшие прогнозы оправдались. Но 
это не повод для самодовольства. 
Ведь действительность оказалась  
мрачнее, чем все пессимистические 
ожидания. Страна на пороге новых 
политических испытаний. И сейчас 
самое время очертить политические 
тенденции и определиться с приори-
тетами.

Я также должен сказать, что предсто-
ящие события меня не тешат. Страна 
или окажется способной совершить 
чудо, или вопрос о ее существовании 
приобретёт черты неразрешимой про-
блемы.

Определимся с исходными точками.
1. Деятельность Петра Порошенко, 

которая сперва казалась сплошным 
дилетантизмом, а затем патологиче-
ской жадностью, приобрела совсем 
иные черты. Петр Порошенко — пре-
датель, он действует в интересах Рос-
сии, и только этот контекст объясняет 
все вехи его президентства, начиная 
с Иловайска и Минских договоренно-
стей и заканчивая последним позори-
щем под названием «дело об убийстве 
и воскрешении Аркадия Бабченко».

Мне уже приходилось писать на эту 
мерзкую тему. Но я не выбираю темы. 
Они сами приходят. И мне придется и 
дальше писать, вскрывая все методы 
предательства и издевательства над 
моей Родиной, применяемые Петром 
Порошенко.

Порошенко — предатель. За его спи-
ной — Путин и российский милита-
ризм. В его руках власть. В его руках 
силовые структуры. Порошенко впол-
не устраивает Путина. И эта жуткая си-
туация определяет следующую точку 
анализа.

2. П. Порошенко не способен выи-
грать эти выборы. Он в состоянии их 
только сфальсифицировать. Для это-
го ему нужны «Охендовский № 2» и вся 
вертикаль избирательных комиссий, и 
вся система продажных судов, и вся 
система продажных СМИ. Не обойтись 
ему и без «титушек», которых предо-
ставит А. Аваков.

А отсюда и вывод о том, какими бу-
дут предстоящие выборы. Их черты: 
1) цензура, 2) монополизация инфор-
мпространства, 3) противостояние Ин-
тернета и телевизора, 4) блокировка 
массовых акций, 5) дискредитация по-
тенциальных оппонентов, которые не 
пожелают быть марионетками.

Новые выборы —
Новый Майдан

(Закінчення на стор. 2)

Точка зору
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(Закінчення. 
Початок на стор.1)

До нашої редакції завітала Голова ГО «Духовно просвітниць-
кий центр «Спадщина» Степанія Сідляр. З двома невеликими 
замітками, які їй пообіцяли надрукувати в газеті «Вишгород» 
без правок і скорочень. Але обіцянки не виконали. 

Перша називається «Увага! Популізм!». Її не надрукували.
Другу, під назвою «Увага! Популізм! Плюс втрачена совість!», 

як відгук на ситуацію з першою, надрукували в скороченому ви-
гляді...

Втім, читайте самі. І все зрозумієте. 
Окрім того, ми помістили і фотокопію замітки Т. Іванова «До 

Авто-Лайну» — рішучі заходи», про яку йдеться в матеріалі С. 
Сідляр «Увага! Популізм!» та коментар Т. Іванова до «порізано-
го» матеріалу С. Сідляр. 

Вся ця історія, на наш погляд, дуже яскраво демонструє ро-
зуміння нашими міськими очільниками місця і ролі муніципаль-
ної газети. Яка, на їх думку, існує для них, а не для місцевої гро-
мади. Втім, так само, як і сама громада, з їх точки зору,  — для 
них, а не вони для громади. 

До речі, роздуми С. Сідляр прекрасно доповнюють основне 
журналістське розслідування цього номера щодо кричущої си-
туації, яка склалася із пасажирськими перевезеннями в нашому 
місті (див. стор. 1, 4-5, 8). 

Как все это делает Петр Поро-
шенко, мы знаем. Вспомним из-
гнание из эфира Савика Шустера, 
вспомним жуткое и позорное из-
гнание из Украины Михаила Саа-
кашвили. Эти выборы будут самым 
жестким и бескомпромиссным про-
тивостоянием, которое неминуемо 
превратится в новый Майдан.

Но это будет иной Майдан: гра-
дус ненависти будет выше, гра-
дус решимости будет выше, цена 
борьбы — выше.

3. Главный оппонент Порошенко 
— Юлия Тимошенко. Ее цель — не 
реформировать, а приватизиро-
вать Украину. Тимошенко — такой 
же представитель властной систе-
мы, как и Порошенко. Тимошенко 
— такой же человек Кремля, как 
и Порошенко. Тимошенко — это 
продолжение катастрофы. Это — 
новый виток капитуляции перед 
Москвой и новый виток воровства 
и утилизации Украины. Тимошенко 
— это не альтернатива. Тимошен-
ко — это продолжение, беспро-
светность и гибель страны.

Эта дама вполне устраивает Пу-
тина. Он будет взирать на украин-
ские дрязги и ждать. Так или иначе, 
но в этой крысиной грызне он — по-
бедитель. Он — снова победитель, 
как тогда, когда Порошенко сожрал 
Януковича. И это — еще один фак-
тор в предстоящей борьбе.

4. Если Порошенко не сможет 
переломить ситуацию и социоло-
гия не покажет возможность его 
победы, выборов не будет. Даже 
если он договорится с Тимошенко 
о предоставлении иммунитета, то 
давление общества будет столь 
сильным, что так или иначе, а 
дальнейшее судебное преследо-
вание Порошенко гарантировано.

И далее: во-первых, верить Ти-
мошенко — это надо быть вооб-
ще дураком (чего не скажешь о 
Порошенко); во-вторых, есть еще 
западные страны, где деньги ле-

жат, и есть прецедент Лазаренко. 
Так или иначе, а Порошенко светит 
тюрьма. И в лучшем случае — в 
западных странах. Сидеть ему за 
решеткой долго — за коррупцию, 
за отмывание денег, за наруше-
ния гражданских прав (дело Саа-
кашвили), ну и, конечно, с педаго-
гической целью, чтобы другим был 
урок.

5. Эти перспективы вполне по-
нятны Петру Порошенко. Уйти от 
власти он не может. Он должен 
остаться. Но остаться он может 
только в одном случае: если вы-
боров не будет — если Путин на-
падет, если с Донбасса пойдут 
гробы, если ненависть к Путину и 
гребаной Раше опять перевесит 
ненависть к нашей доморощенной 
клике политических воров.

Надо договариваться с Пути-
ным. Думаю, Порошенко сможет. 
Путину по приколу убивать украин-
ских солдат, а Порошенко — очень 
надо. На выходе — военное поло-
жение и отмена выборов.

6. Отмена выборов — рисковый 
шаг. Общество на взводе, нервы 
у всех на пределе. Деньги в изби-
рательную кампанию уже пошли. 
Шкура Порошенко уже поделена.

Отмена выборов — шаг к Май-
дану. А в условиях военного поло-
жения — это новая бойня в центре 
Киева. Но все произойдет быстро, 
с хирургической точностью. Если 
Порошенко пойдет на этот шаг, это 
будет его последний шаг.

Промежуточное резюме: два 
главных игрока — Порошенко и 
Тимошенко — не оппоненты, а си-
амские близнецы. Они порождение 
всей украинской политической си-
стемы, имя которой — коррупция, 
приватизация общественно-поли-
тической жизни, уничтожение де-
мократии и продажность в пользу 
Москвы.

Альтернатива неопределённа. 
Нужен человек, способный разру-
шить существующую систему и со-
здать новую. Этот человек должен 

быть третьей силой — альтернати-
вой и Порошенко, и Тимошенко, и 
прочим анекдотическим персона-
жам вроде Рабиновича или Ляшко.

Способна ли демократическая 
среда выдвинуть такого человека? 
Ответ, конечно, утвердительный. 
Однако ответ этот сопряжен с дру-
гим вопросом: а сможет ли этот 
человек, олицетворяющий третью 
силу, действительно быть альтер-
нативой, способен ли он быть раз-
рушителем и созидателем?

У нас нет окончательного спи-
ска претендентов на роль третьей 
силы. Но почему бы не поразмыс-
лить на эту тему?

К примеру, способен ли на роль 
ледокола Анатолий Гриценко? Я 
не знаю. Он еще не начал всерьез 
свою избирательную кампанию. 
Мы не знаем его программу, не 
знакомы с его командой, не видим 
его настроя.

Мне известен только один че-
ловек, который точно не остано-
вится ни перед чем — ни перед 
российской угрозой, ни перед во-
нью наших трусов, воров и кол-
лаборационистов. Это — Михаил 
Саакашвили. Этот человек разне-
сет все в щепу и выстроит все, как 
будет считать нужным. Для этого у 
него есть и опыт, и характер.

Но у меня нет ответа на вопрос: 
готов ли он снова все поставить 
на карту? Украина — это гиблое 
место. И нам нужен человек само-
убийственной отваги. И нам нужен 
ответ Михаила Саакашвили.

Я очертил перспективу: мы идем 
к новому Майдану. Этот Майдан 
или послужит волной, которая 
вынесет на вершину власти ново-
го человека — разрушителя всей 
этой политической трухи и созда-
теля новой украинской демократии 
(и это будет чудо), или же все за-
вершится новым обманом, новым 
разочарованием и новым позором. 
Хочется верить в чудо!

Валентин Бушанский

Новые выборы — новый Майдан
Точка зору

Скандал

В первой части своего ответа 
МВФ горячо похвалил Президента 
и ВР за принятие закона об АКС, 
за приверженность курсу реформ 
и т. п. Затем, как бы вскользь, упо-
минается, что в Закон надо внести 
еще некоторые поправки, касаю-
щиеся апелляции в судах общей 
юрисдикции.

Запад закусил удила и не на-
мерен отступать. Кредитование 
будет возобновлено, только если 
МВФ получит ту версию закона об 
АКС, которая полностью передает 
в руки Запада всю антикоррупци-
онную вертикаль: от следствия до 
тюрьмы с конфискацией.

Столь долгое, и для кого-то про-
сто мучительное молчание МВФ в 
такой, казалось бы, очевидной си-
туации, объясняется тем , что За-
пад взвешивал последствия сво-
его отказа. А подумать было над 
чем. По существу Запад принял 
решение приостановить кредито-
вание Украины пока не пройдут 

выборы и не сменится власть, т.е. 
на 1,5-2 года!

Откуда такой вывод? Дело в том, 
что еще ранее в ответ на критику 
ЕС, что Закон об АКС имеет лазей-
ки, Порошенко ответил, что готов 
подписать необходимые измене-
ния, которые требует Запад, .… но 
только если ВР, — как полностью 
независимы) законодательный ор-
ган, на который Президент не име-
ет по Конституции никакого влия-
ния,— проголосует за них. Тот, кто 
разбирается в наших играх, пони-
мает, что Порошенко провел крас-
ную черту, за которую он не пере-
ступит. Или Запад соглашается на 
принятую версию Закона об АКС 
или власть пойдет на разрыв отно-
шений с МВФ. Запад не принял.

То, что МВФ не сможет принудить 
нашу коррумпированую власть до-
бровольно и без наркоза отрезать 
себе яйца, я писал неоднократно. 
Рассчитывать на это было бы наи-
вно. Но вопрос сейчас в другом: а 

что дальше? На что рассчитывают 
обе стороны?

В стране в ближайшее время 
разразится глубокий политический 
кризис, связанный с приближаю-
щимся дефолтом. Очевидно, Лу-
ценко станет премьером. Каждая 
из сторон — и Запад и власть — 
надеются выйти из этого кризиса в 
лучшей для себя позиции, чем сей-
час. Запад надеется, что в резуль-
тате кризиса к власти в Украине 
гарантированно и, возможно, до-
срочно придут силы, настроенные 
на реальные реформы. Порошен-
ко и Ко надеются резко поднять 
градус напряженности и довести 
ситуацию до такого уровня хаоса, 
когда ни о каких выборах в этих 
условиях нельзя будет и думать. 
Цель такой агрессивной стратегии 
стандартна: обменять свой уход 
из власти на гарантии непресле-
дования со стороны новой власти, 
которую сформирует Запад, когда 
вмешается в процесс, чтобы пре-
дотвратить деградацию. Кстати, 
остановка Днепроазота и вчераш-
ний перфоманс под ВР — это , по-
хоже, уже начало реализации это-
го сценария.

Другими словами, обе стороны 
явно идут на стратегию вскрытия 
нарыва. 

Но если обе стороны этого хотят, 
то значит так и будет.

Итак, спустя почти две недели после принятия ВР закона об АКС, 
пришла, наконец, реакция МВФ, которую ждали: кто со страхом, 
кто с надеждой, кто со злорадством. Общее резюме: компромисс, 
который предложила украинская власть, Запад категорически не 
принял. Однако жесткий по существу ответ был блестящим по сво-
ей форме и является великолепным дипломатическим образчиком 
того, как надо обращаться с коррумпированными правительства-
ми, которых надо принуждать к реформам. Такие оценки высказал 
в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Голова-
чев, передает АНТИКОР.

Запад принял решение остановить 
кредитование Украины до тех пор, 
пока ею правят коррупционеры

Для кого і для чого 
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Зворотній зв’язок

У газеті «Вишгород» за 2.06.18 
р. заступник міського голови Тро-
хим Іванов у статті «До Авто-Лай-
ну» — рішучі заходи», висвітлює 
цілком справедливі проблем, які 
особливо в останні місяці мають 
місце на маршруті №397

Якби таку статтю написав 
пільговик: ветеран війни, праці, 
він викликав би до себе повагу. 
За небайдужість і свою грома-
дянську позицію щодо виконання 
вимог, які закріплені на законо-
давчому рівні щодо перевезення  
пільговиків. Але... Статтю напи-
сав держчиновник.

Отож. Пане, заступник місько-
го голови, якщо Ви вже сказали 
«А», то Ваш обов’язок і сказати 
«Б». А це означає, що поряд з 
«Авто-Лайном» працює пара-
лельний маршрут, яким звичай-
но пільговики користуватись не 
можуть. Заради правди потрібно 
визнати, що і цей маршрут теж 
необхідний, так як пасажиропотік 
до м. Вишгород постійно зростає. 
А тому, звертаючись до Вас, хочу 
сказати, що замість примітивного 
бажання сподобатись пільгови-
кам Ви, як молодий спеціаліст, 
свої розумові здібності застосуй-
те для напрацювания того, щоб 
цей паралельний маршрут пра-
цював у правовому полі в інтере-
сах громади м. Вишгород,  в тому 
числі пільговиків.

Монетизація транспортних 
видатків для пільгової категорії 
населення — найкращий арбітр 
у вічних суперечках: влада-пе-
ревізник. Маючи 30 років еко-
номічного стажу, я особисто в 
даному питанні Вам допоможу 
безкоштовно. І коли дочитала 
статтю до кінця, зрозуміла Вашу 
головну мету — провести новий 

За проміжок часу від 11 год. 30 
хв. до 14 год. 00 хв. стаття мала 
можливість бути прочитана місь-
ким чиновником, але, навіть, за 
3 дні — жодної можливості бути 
опублікованою в пресі. По прин-
ципу: влада є, і цим сказано все. 
У телефонній розмові Трохим 
Сергійович, сказав, що є 150 
скарг пільговиків на перевізника 
маршруту №397. І він змушений 
на це реагувати. І тут я повністю 
підтримую Вас, пане заступник 
міського голови. І не тільки реа-
гувати, а вивчити проблему, вста-
новити причину і вживати заходи.

А газета тут при чому?
Газета — друкований засіб ма-

сової інформації. Ії мета — ви-
явити, вивчити конкретну про-
блему і донести її до влади для 
вирішення.

Саме для цього громада оби-
рає і утримує владу. Від влади ми 
чекаємо праці, результату, а не 
забалакування проблеми.

Ваші статті в газету — безпо-
радність, а конкретніше — неком-
петентність і непрофесіоналізм.

Якщо вже так сталося, що є 
проблема у міському перевезенні 
пасажирів, а вона і справді є, то її 
не реально вирішити в односто-
ронньому порядку — перевізник 
поганий, тому що він поганий. А 
що Ви, як відповідальний за дану 
ділянку роботи у міській раді, 
зробили, щоб він був кращий?

Які причини, що перевізник не 
виконує договірних зобов’язань? 
Об’єктивні (його вина) суб’єктивні 
(не від нього залежні чинники)?

Ви використали усі важелі вла-
ди і допомоги?

Увага! Популізм!
тендер, обрати нового перевіз-
ника.

Маючи на нинішній день і силу, 
і владу, ви це виконаєте без про-
блем. І всім буде добре — Вам, 
як представнику влади, і ново-
му перевізнику, а пільговикам... 
Пільговикам — нічого Адже від 
перестановки доданків сума не 
змінюється.

І у цьому ж номері газети 
«Вишгород» на стор. 3 є ще одна 
цікава стаття Володимира Мали-
шева «Підтримали малозабез-
печених». За підтримки міського 
голови О. Момота роздали гу-
манітарну допомогу малозабез-
печеним. 

Важко зрозуміти, як можна таке 
рекламувати, навіщо рекламува-
ти, що є категорія людей, які в 
силу різних причин не можуть ку-
пити собі одяг і змушені одягати, 
як справедливо зазначає В. Ма-
лишев, одяг б/в. Тобто, одяг, який 
був у використанні. 

А ще більш принизливо людей 
з цим одягом фотографувати. 
Та й не розумію навіщо прези-
дент БФ «Святої Ольги» В. Ма-
лишев долучив до цієї не зовсім 
приємної акції мера м. Вишгород 
О. Момота. Адже, якщо я пра-
вильно зрозуміла, одяг б/в для 
малозабезпечених категорій гро-
мадян міста надав Місіонерський 
міжнародний Євангелізаційний 
центр Християнських церков 
України «Слова Життя».

Перефразовуючи українські 
прислів’я: «Чим мудрий всти-
дається, тим В. Малишев вихва-
ляється».

Голова ГО 
«Духовно просвітницький 

центр «Спадщина»
Степанія Сідляр

Першу частину статті «Увага! Популізм!» я принесла у редак-
цію 5 червня 2018 р. (вівторок) об 11 год. 30 хв. О 14 годині у цей 
же день мені передзвонив заступник міського голови Трохим 
Іванов. У розмові наполягав про доцільність зустрічі відносно 
статті, яка в газеті ще не була надрукована, але цензуру вже в 
міській роді пройшла. Розмова закінчилась нічим.

А може, Трохиме Сергійовичу, 
Ви і справді вірите, (а тому пише-
те в газету «Вишгород»), що про-
блему маршруту №397 вирішить 
в о. головного редактора В. Ткач? 
Ні! Він не вирішить. Він зовсім 
нічого не вирішить, тому що Во-
лодимир Олексійович — старий 
боягуз і брехун. 

У минулу середу (6 червня) у 
приміщенні редакції газети я за-
питала в о. головного редактора 
В. Ткача: «Скільки потрібно за-
платити за статтю?» «Нічого не 
потрібно платити», — відповів 
він, «Стаття буде надрукована. І 
буде коментар Т. Іванова». Стат-
тя не надрукована. Отже, брехун.

І, все-таки, повернімось до 
маршруту №397. Є у м. Вишго-
родіі кіоск «Соціальний хліб», на-
пишіть на усіх маршрутках №397 
«Соціальний маршрут».

Адже автобус на 45-46 місць. Із 
них вартість проїзду оплачує 10-
15 чоловік — решта пільговики. 
Усі інші користуються маршрут-
ним таксі по 12 грн. І я теж. Про-
блема справді на цьому маршруті 
є, але не перевізник — основна 
проблема.

Перевізник маршруту №397 
працює у правовому полі, опла-
чує податки у міський бюджет, 
несе юридичну відповідальність 
за здоров’я і життя пасажирів на 
даному маршруті. А тепер корот-
ко зупинимось на існуючому па-

ралельному із № 397 маршруті.
Прошу Господа Бога, щоб цьо-

го не сталось, але уявімо собі 
таку ситуацію.

Із м. Києва до м. Вишгород із 
8-ома пасажирами відправилось 

маршрутне таксі (12 грн). І десь 
на спуску, недоїзджаючи зупинки 
«Затока», маршрутне таксі в’їха-
ло під важковагову машину з усі-
ма трагічними наслідками.

І тут... лікарі, міліція, криміналі-
сти, плач рідних, судова тягани-
на.

І тільки не заспокоюйте себе, 
Трохим Сергійович, що Ви тут не 
причому.

Юриспруденцію я вчила більше 
10 років, а тому добре знаю, що 
Ви як ніхто, будете дуже причому. 
І якщо із міліцією і криміналістами 
Ви питання зможете вирішити, то 
залишаються рідні потерпілих. А 
їм потрібно їх же рідних лікува-
ти, а може й хоронити, а може й 
оформляти пенсії по втраті пра-
цездатності або годувальника.

І саме потерпілі Вам докажуть, 
що рейс був не разовий. 

Ваше місце роботи — не кабі-
нет, а механізм вирішення про-
блем — не газета. Тобто, як не 
моделюй ситуацію, кримінал, то-
бто — стаття Кримінального ко-
дексу України.

Трохиме Сергійовичу, прожиті 
роки — мудра школа життя, а мо-
лодість і влада — це суттєві не-
доліки, які дуже швидко минають.

Голова ГО
 «Духовно-просвітницький 

центр «Спадщина» 
Степанія Сідляр

Увага! Популізм!  
Плюс втрачена совість!

Ознайомившись з оригіналами обох 
матеріалів С. Сідляр, ми вирішили їх 
надрукувати без правок та скорочень, 
а у автора уточнити деякі деталі. 

— Степаніє Григорівно, Т. Іванов зви-
нуватив вас у тому, що ви написали 
матеріали на замовлення. Що скажете? 

— Те, що було в дійсності. У газеті 
«Вишгород» від 2 червня 2018 р. про-
читала статтю Т. Іванова. І запитала 
себе навіщо він це написав, кому від 
цього стане легше, що ця його стаття 
вирішить? І інших слів не знайшла: 
популізм і ще раз популізм. Протягом 
15 хвилин написала власну статтю. Т. 
Іванов вводить в оману громаду міста 
— що нереально на рівні міської влади 
вирішити транспортну проблему. 

А от її заговорювати або «лікувати» 
статтями в газеті немає ніякого сенсу, 
— проблема не зникне. Транспортний 
колапс продовжиться, або, в гіршому 
випадку, настануть трагічні наслідки, 
про що свідчить напад молодиків на 
ТОВ «Автолайн» 11 червня 2018 р.

У своїй статті «Увага! Популізм!», яку 
в. о. головного редактора В. Ткач не до-
зволив надрукувати в газеті, я наголо-
шую, що газета проблем не вирішує.

Громада обирає і утримує владу не 
для написання заміток в газету, а для 
роботи. У розумного керівника будь-я-
ка проблема має вирішення. У своїй 
статті запропонувала провести моне-
тизацію, тобто видати кожному пільго-
вику міста на руки живі, реальні гроші.

5 червня 2018 року о 11 год. 30 хв. 
принесла статтю в редакцію. О 14 год. 
передзвонив Трохим Іванов. Запитав 

навіщо я пишу, що він займається по-
пулізмом? Пропонував зустрітись з 
цього приводу. Я не погодилась.

Працювати в інтересах громади, 
вирішувати питання життя міста у Тро-
хима Сергійовича повноважень немає, 
але щоб стаття не була надрукована 
у нього є і влада, і сила, і розум. І те-
пер думайте, де він правду каже… 9 
червня 2018 вийшла чергова порція пу-
стослів’я за авторством Т. Іванова. Яка  
нагадала мені візит прем’єр-міністра 
Росії Д. Медвєдєва до Криму: «Денег 
нет, но вы держитесь!». Тут аналогічно: 
пільговики, я вам нічим не допоможу, 
але статті в кожен номер гарантую...

Від серпня 2017 р.,  я, як координа-
тор безоплатних курсів по вивченню 
української мови, не маю можливості 
надрукувати, хоча, б один матеріал в 
газеті. На час літніх канікул в районній 
бібліотеці кожну суботу з 10 до 12 год. 
проводимо уроки українського читан-
ня. І про це теж у мене немає можли-
вості повідомити жителям міста.

А Трохим Сергійович замість працю-
вати, пише і пише. Раджу йому не пи-
сати, а читати. Хоча б, про канадського 
мецената українського походження Пе-
тра Яцика, який казав: від слів, навіть 
найкращих, пшениця не родить».

— Після того, як ваша стаття не вий-
шла, що було далі?

— Та нічого. Написала ще одну: «Ува-
га! Популізм! Плюс втрачена совість!». 
І 12 червня 2018 р. о 11 год. 30 хв. при-
несла її в редакцію. В. Ткач статтю 
прочитав і сказав: «Я це друкувати не 
буду». Я, звичайно, попросила його по-

яснити чому. Але він нічого не пояснив, 
натомість, повторював: «друкувати 
не буду». Я зателефонувала депутату 
міськради В. П. Виговському. 

Валерій Павлович приїхав ще з од-
ним депутатом міської ради О. І. Семе-
новим. Той прочитав статтю і сказав: 
«Можна дещо скоротити, але друкува-
ти потрібно. Стаття правильна». Але В. 
Ткач у присутності 2-х депутатів знову 
твердив: «Друкувати не буду». Після 
годинної розмови депутати поїхали. А 
потім із редакції втік і В. Ткач.

У робочий час його не було більше 
2 год. Я знову зателефонувала В. Ви-
говському. Той привів в редакцію В. 
Ткача. У дуже скороченому вигляді, 
оплативши кошти, я залишила статтю. 
Цей театр абсурду в редакції тривав 
більше 5 годин...

— Але ж її надрукували?
— Так. А поряд — надрукували ко-

ментар Т. Іванова «На чий млин ллєте 
водичку, добродійко?». 

— Що ви думаєте з приводу цього ко-
ментаря? 

— Якщо коротко: від першого до 
останнього слова примітивна, безгра-
мотна брехня. Ринок пасажирських 
перевезень у м. Вишгород вже давно 
переділений. У моїй статті немає жод-
ного слова про міську раду і, тим паче, 
про «цапа-відбувайла». Це могла на-
писати людина в неадекватному стані. 
Відповідальність про підлеглих, (в да-
ному випадку водіїв), — хто п’є коньяк, 
порушує правила безпеки на заправ-
ках, — несе керівник, який приймав їх 
на роботу і має з водіями усну чи пись-

мову трудову угоду. А я тут при чому? 
Відносно пільг, які я, начебто, одер-

жую із міського бюджету. Я про це хочу 
знати більше. Проїзд у міському транс-
порті я оплачую постійно. Отже, звер-
нулася до  мера із заявою: на підставі 
якого документу мені, начебто, призна-
чені пільги, які не отримую? 

— Чи потрібно, на вашу думку, за ра-
хунок коштів міськбюджету друкувати 
13000 примірників газети «Вишгород»? 

— Ця газета, як і будь-яка інша, — за-
сіб інформування населення міста про 
події, культуру, історію, мову. Але, хто, 
наприклад, протягом останнього року 
в цій газеті, хоча б раз на місяць про-
читав статтю  про лікаря, який, обли-
ваючись потом, 6-7 годин за операцій-
ним столом рятує життя вишгородців? 
Або врятував життя породіллі і на світ 
з’явилась нова людина? Чи про полі-
цейського, який, ризикуючи власним 
життям, врятував чуже життя? Або про 
роботу будівельників, вчителів? Жод-
ної статті про проблеми молодих ма-
терів, про недоробки на дитячих май-
данчиках, про аналіз конкретного стану 
ситуації з  дитсадками! 

І безліч інших проблем. Міська газета 
«Вишгород» — це газета одних і тих са-
мих облич. Якщо хтось  із вишгородців 
заспокоює себе, одержує її безплатно, 
то хай згадає, що безплатний сир ми-
шей щасливими не робить. 

І, якщо б міська рада на сесії про-
звітувала  видатки на газету «Вишго-
род», то можна б було порівняти скіль-
ки в даний час було б замінено покрівлі 
чи заасфальтовано доріг. 

Від редакції

існує міська комунальна газета «Вишгород»?  
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90-ті повертаються?

Озброєний напад на ТОВ «Авто-Лайн»: ножі
А що ж влада? Влада не просто «кришує» 

(Продовження. 
Початок на стор. 1

ТРОХИ ІСТОРІЇ
..У 2014-му ТОВ «Ав-

то-Лайн» виграло тендер 
на пасажирські перевезен-
ня у Вишгороді і підписало 
відповідну угоду з Київсь-
кою ОДА.

Друге місце тоді зайняло 
ПАТ «АТАСС-Бориспіль».

Однак, вже восени 2015 
р. начальник управління 
інфраструктури Київської 
ОДА В. Галицький, фор-
мально опираючись на су-
дові рішення, прибрав ТОВ 
«Авто-Лайн» з маршруту 
397 та «запустив» туди 
ПАТ «АТАСС-Бориспіль».

Те, що справа тут не чи-
ста з’ясувалося ще в листо-
паді 2015-го: хоча автобуси 
ТОВ «Авто-Лайн» після 
цього рішення мали б ще 
півтора місяці возити паса-
жирів з Вишгорода до ме-
тро «Героїв Дніпра», їх вже 
наступного дня зустрічали 
на Оболоні зграї «тітушок».

З газети «Вишгород» 12 
листопада 2015 р. (№ 46 
(1046):

«Олександр Балуєв, ди-
ректор ТОВ «Авто-Лайн»:

«О шостій ранку мені 
зателефонував диспет-
чер, що на зупинці біля ст. 
м Героїв Дніпра невідомі 
люди спортивної стату-
ри почали блокувати наш 
транспорт. Коли я туди 
приїхав, до мене підійшли 
20 молодих хлопців і сказа-
ли, що наше підприємство 
тут паркується незакон-
но, показали незрозумілі 
документи — без схеми 
розташування — і запро-

Олександр Дудник, на-
чальник поліції Вишго-
родського району:

«На даний час ми офі-
зичили трьох чоловік, які 
приймали безпосеред-
ньо там участь.То есть, 
трьох чоловік ми вже 
знаєм. В них не було зброї, 
нічого... Там, навіть, з їх 
пояснень... якби.., одного 

із них... получається, що 
йому щось не сподоба-
лось..., що водій не взяв 
його, там, бо він якісь 
пільговик, ще щось...».   

Віталій Сардак, депутат 
міської ради, директор 
КП «Управляюча ком-
панія» ВМР:

«У нас заключений до-
говір з перевізником от 

ГО «Зелений корпус» на 
то, що вони перевозять 
наших активістів... На Пе-
трівку... Я подав перевіз-
нику список активістів, 
пофамільно...». 

Трохим Іванов, заступ-
ник міського голови:

«Декілька раз ми спілку-
валися з цього приводу, він 
підтверджував, що він, як 

керівник громадської ор-
ганізації, а це дійсно, має 
право замовляти переве-
зеня для себе... Ну, для по-
треб своєї організації...».

Олексій Момот, міський 
голова:

«Те, що там їздить та-
кий маршрут, нам відомо. 
Вирішує такі питання, 
взагалі, перевезень, Транс-
портна інспекція...».

понували на Вокзальній, 1 
зустрітися з кимось і вирі-
шити питання фінансово.

Я відмовився — тоді 
вони попередили, що пе-
решкоджатимуть нашій 
підприємницькій діяль-
ності. Ставали перед ав-
тобусами, погрожували 
водіям і мені... 

Зі слів директора ТОВ 
«Авто-Лайн», 8 листо-
пада, у неділю, у присут-
ності Олексія Момота, 
який приїхав на Героїв 
Дніпра, пасажирам марш-
руту № 397 «громадські 
активісти» перешкод-
жали зайти в автобус, а 
викликані поліція та слідча 
група лише спостеріга-
ли зі сторони (мовляв, за 
цивільні правовідносини не 
відповідають).

«Ми давали пояснення, 
просили, щоб встановили 
особи цих людей, — гово-
рить Олександр Балуєв. 
— Ніяких документів вони 
не показали, назвалися 
якимись прізвищами, їх 
переписали. Потім вони 
викликали телеканал, яко-
му дали 10-хвилинне ін-
терв’ю.

В. о. начальника Оболон-
ського райвідділку поліції я 
пред’явив паспорт марш-
руту, так звані «активі-
сти» теж показали якість 
папірці. Горе-документи 
молодиків, що представ-
лялися то громадською 
організацією, то — ТОВ 
«АвтоКАДІ», ніякого пра-
вонаступництва на на-
чебто парковочну зону, як 
вони її тлумачили, не до-
вели — і він сказав, що не 

бачить підстав для при-
пинення руху наших авто-
бусів на маршруті № 397.

Цікаво, що автобуси ін-
ших перевізників і навіть 
нелегалів біля ст. м. «Ге-
роїв Дніпра» перед нашою 
зупинкою ці «активні гро-
мадяни» не чіпали. А там 
не просто попутки, там 
— автобуси, що не пла-
тять податків у бюджет 
міста. Із цього приводу я 
не раз звертався до різ-
них інстанцій — жодної 
реакції: «каравани» бусів 
відправляються з Героїв 
Дніпра і так само із цен-
тру Вишгорода та від БК 
«Енергетик...».

Цікаво, правда? Новий 
первізник ще нікого не 
встиг перевезти, а на ста-
рого вже встиг «наїхати» 
по повній програмі. Та ще й 
так, що й столична поліція 
перелякалася... 

Але це були лише квіточ-
ки. Ягідки почалися коли 
«атассівці» приступили 
до роботи на маршруті. 
Замість обіцяних комфор-
табельних «Ютонгів» Виш-
город заполонили розва-
люхи з номерами майже 
усіх регіонів України, водії 
яких відмовлялися брати 
пільговиків. Частина водіїв, 
не отримуючи очікуваних 
прибутків, тікали з маршру-
ту. Вишгородці просто заки-
дали скаргами райдержад-
міністрацію та міську раду, 
які час від часу на своїх за-
сіданнях констатували, що 
місто та район, фактично, 
перебувають в транспорт-
ному колапсі. На чому все 
і закінчувалося. 

...А на початку травня 
2016 р. В. Галицького та на-
чальника відділу управлін-
ня інфраструктури КОДА 
А. Прохоренка запідозри-
ли в зловживанні владою 
або службовим станови-
щем, що спричинили тяж-
кі наслідки.  А, саме: що, 
перебуваючи на займаних 
посадах, зловживаючи 
службовим становищем, 
під час оцінки та визначен-
ня переможця з конкурсу на 
право перевезення паса-
жирів на автобусних марш-
рутах на території Київсь-
кої області безпідставно 
здійснювали нарахування 
та зняття балів під час про-
ведення конкурсу кільком 
перевізникам, серед яких 
було і ТОВ «Авто-Лайн».

Повернутися на маршрут 
ТОВ «Авто-Лайн» змогло 
лише на початку 2017 р.

Однак, «недовго музика 
грала, недовго фраєр тан-
цював», як співається у ві-
домій пісні.

«БЛАГОДІЙНИКИ» 
ІЗ ГО «ЗЕЛЕНИЙ 

КОРПУС»
Наприкінці вересня 2015 

р., — якраз напередод-
ні виборів у місцеві ради, 
— безробітний на той час 
кандидат у депутати місь-
кої ради від ПП «Воля» В. 
Сардак разом з ще трьома 
громадськими активістами 
М. Клименко, О. Петровим 
та В. Чаусом створили та 
зареєстрували громадську 
організацію «Зелений кор-
пус». 

Судячи з назви, ця гро-
мадська організація мала 
б об’єднати та мобілізува-

ти громадян на боротьбу з 
порушеннями екологічного 
законодавства. 

Однак, рівно через рік 
після цього вже депутат 
міської ради та щойно 
призначений директор КП 
«Управляюча компанія» 
ВМР (з 08.08.2016 р.), 
керівник організації В. Сар-
дак повідомив в соцме-
режах про... організацію 
нового автобусного марш-
руту «ЖК Ярославичі-ме-
тро «Петрівка»: «З по-
неділка (10.10.16) від ЖК 
ЯРОСЛАВИЧІ до метро 

«Петрівка» та від метро 
«Петрівка» до ЖК ЯРОС-
ЛАВИЧІ будуть відправ-
лятися мікроавтобуси. З 
місцями посадки та висад-
ки можна ознайомитися 
на схемах. На машинах бу-
дуть таблички «вул. Кур-
гузова». Розклад відправ-
лення з 07.00 до 10.00 по 
завантаженню, з 10.00 до 
17.00 кожні 30 хв. З 17.00 
до 22.30 по завантаженню.
Розклад руху транспор-
ту тестовий та з часом 
може змінюватись!».

Щодо маршруту мікроав-
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проти автобусів, пістолети — проти водіїв.
бандитів. Схоже, вони діють за її вказівками

(Закінчення на стор. 8) 

тобусів, про які повідомив 
В. Сардак, то, враховуючи 
згадані депутатом таблич-
ки «вул. Кургузова», вони 
зовсім не збиралися руха-
тися від ЖК «Ярославичі» 
по вулицях Київській та 
Набережній безпосередньо 
на Київ. Ні, вони із самого 
початку, як бачите, спуска-
ючись від «Ярославичів», 
планували звертати на вул. 
Кургузова і далі або їхати 
по пр. Мазепи через центр 
міста, або прямувати на 
Київ через вул. Шолуденка, 
між двома «Еко-маркета-
ми». Через місця найбіль-
шого скупчення людей. 
Підбираючи по дорозі всіх, 
охочих потрапити до сто-
лиці. 

Нагадаю, що коли В. 
Сардак «запускав» цей 
маршрут, по Вишгороду 
ще гасали розвалюхи ПАТ 
«АТАСС-Бориспіль». Мені 
невідомо, чим саме ке-
рувався депутат, його ор-
ганізовуючи. Цілком мож-
ливо — щирим бажанням 
полегшити життя і сусідам 
по «Ярославичам», і всім 
мешканцям Вишгорода. 
Тим паче, в умовах транс-
портного хаосу, організова-
ному напівкримінальними 
«атассівцями» за допом-
огою В. Галицького та О. 
Прохоренка. 

Однак, через кілька мі-
сяців в місто повернувся 
«Авто-Лайн» — законний і 
легальний перевізник, який 
на рік, внаслідок правово-
го свавілля був усунутий 
від пасажирських переве-
зень і,  якому, звичайно, 
цим самим були нанесені 
величезні збитки. І який, 
незважаючи на це, якось 
вижив. І з чим стикнулося 
це підприємство, якому, 
звичайно ж, ніхто ці збитки 
не компенсував?

З добрим десятком 
маршруток з логотипом 
«ГО «Зелений корпус», які, 
як і раніше, кожні півгодини 
курсували з ЖК «Яросла-
вичі» до метро «Петрівка» 
і в зворотньому напрямку, 
через центр міста, підбира-
ючі всіх охочих доїхати до 
Києва, окрім... пільговиків.  
Пільговики залишалися 
«Авто-Лайну». Чому? Та 
тому, що, незважаючи на 
заяву про «тестові марш-
рути», підприємство (чи 
приватники), які курсували 
по місту з логотипами «ГО 
«Зелений корпус» і під «да-
хом» цієї контори, не поспі-
шали підписувати офіційну  
угоду з Київською ОДА. І, 
відповідно, ставати ще од-
ним офіційним і легальним 
перевізником. А навіщо?

Адже легальний перевіз-
ник повинен платити по-
датки, нести відповідаль-
ність за здоров’я та життя 
пасажирів, перевозити 
пільговиків, «вириваючи» 
зубами у держави, хоча б, 

часткові дотації за них, до-
тримуватись затверджених 
маршрутів, графіків руху і 
т. ін. А якщо ти «нелегал», 
ти працюєш виключно на 
себе і на тих хлопців, хто 
тебе кришують. І — жодних 
обов’язків і відповідаль-
ності...    

Так от, нагадую тим, хто 
не знає: з моменту запу-
ску, — 10 жовтня 2016 
р., — і по сьогоднішній 
день машрутки від ЖК 
«Ярославичі» до метро 
«Петрівка» і в зворот-
ньому напрямку ось уже 
майже два роки курсу-
ють між Вишгородом 
та Києвом нелегально. 
Всьому місту відомо, 
що вони беруть (сьогод-
ні) за проїзд в один бік 
13 гривень, що вони не 
мають жодних дозвіль-
них документів, що вони 
не платять податки, що, 
нарешті, їх «кришує» В. 
Сардак. Що вони їздять 
через самі людні місця 
і центр міста. Що самим 
фактом свого існування 
вони, фактично, «вбива-
ють» офіційного перевіз-
ника — ТОВ «Авто-Лайн».  
Але всі, — від податкової 
і правоохоронців до місь-
кого голови і райдержад-
міністрації, — на це за-
кривають очі. 

В цивілізованій країні, де 
діє Закон, нелегальні пе-
ревізники, які займаються 
незаконною підприємни-
цькою діяльністю, не про-
тримались би на своєму 
«піратському» маршруті й 
одного дня. У нас — їздять 
без жодних проблем вже 
майже два роки.. Бо ж — 
під «дахом» депутата місь-
кради. Ще й — члена «мер-
ської» фракції «Воля». Ще 
й — директора КП «Управ-
ляюча компанія» ВМР…

А що ж «ланцюгові пси 
демократії» — наші жур-
налісти? Адже саме вони, 
працівники комунальної га-
зети «Вишгород», яка вихо-
дить на наші з вами подат-
ки, мали б, в першу чергу 
написати про це неподоб-
ство. Так от, повідомляю: 
газета «Вишгород» за 
весь цей час не написала 
про цього нелегального 
перевізника жодного сло-
ва. Неначе його не існує в 
природі. І не існує в місті 
такої проблеми. А, замість 
цього, друкує розклад його 
руху. На 1-й сторінці!

...Однак, нещодавно всі 
бажаючі, завдяки програмі 
«Стоп Корупції», що вихо-
дить на 5-му каналі, отри-
мали можливість, нарешті, 
почути що з цього приводу 
думають і сам В. Сардак, і 
керівники міста (див. стор. 
4).  

Так от, В. Сардак, зокре-
ма, дивлячись кореспон-
денту в очі, заявив, що «У 
нас заключений договір з 

БЕЗКАРНІСТЬ 
ПРИЗВОДИТЬ ДО 

ЩЕ БІЛЬШИХ ЗЛОЧИНІВ  
Однак, як нещодавно 

з’ясувалося, деяким коле-
гам В. Сардака виявилося 
замало трохи «посунути» 
ТОВ «Авто-Лайн» і вони 
вирішили, взагалі, викину-
ти його з міста. Замінивши  
«своїм» перевізником. Як 
кажуть, гуляти — так гуля-
ти. 

Отже, кілька тижнів тому 
паралельно з ТОВ «Ав-
то-Лайн» та «безкоштовни-
ми» мікроавтобусами «ім. 

перевізником от ГО «Зе-
лений корпус» на то, що 
вони перевозять наших 
активістів...». Безкоштов-
но. А кого вони там ще пе-
ревозять за гроші, мовляв, 
не знаю і не цікавлюся...

О. Момот, як завжди, 
заявив, що «я тут ні при 
чому, йдіть до транспортної 
інспекції».

А заступник О. Момота Т. 
Іванов — що з В. Сардаком 
кілька разів розмовляв і той 
«не в курсі». Але — «має 
право возити активістів 
безкоштовно»... 

Сардака» у Вишгороді з’я-
вився ще один перевізник 
— ТОВ «Європастранс». 
Що це за підприємство і 
кому воно належить?

З відкритої інформації, 
яка знаходиться в єдино-
му державному реєєстрі 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та гро-
мадських формувань Міні-
стерства юстиції України 
видно, що створено воно 
біля двох років тому — 
27.04.2016 р. двома жіноч-
ками — Оленою Біляєвою 
та Олександрою Прокопюк. 
Які «скинулись» для цього 
по 500 грн.

Однак, О. Балуєв (і не 
лише він), вважає, що 
справжнім власником під-
приємства є такий собі 
Олексій Бойко. Бо саме О. 
Бойко 12 червня ц. р., в 
день, коли автобуси ТОВ 
«Європастранс» вперше 
виїхали на маршрут №397, 
керував їх рухом.. 

Щодо причин появи О. 
Бойка та його підприємства 
у Вишгороді, то О. Балуєв 
вважає такими дружбу (чи 
родинний зв’язок) цьо-
го підприємця з депута-
том міської ради Артемом 
Тютюнником зокрема та 
зв’язок з «Батьківщиною» 
загалом. Оскільки О. Бойко 
є ще й членом цієї політич-
ної партії. 

Так, на засіданні депу-
татської комісії міської 
ради з питань стратегії ро-
звитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку О. 
Балуєв прямо звинуватив 
А. Тютюнника в тому, що  
він 12 червня, разом з О. 
Бойко особисто керував 
рухом автобусів ТОВ «Єв-
ропастранс» в центрі міста. 
На доказ чого продемон-
стрував відповідне фото, 
яке того ж дня передав до 

О. Бойко (зліва, у світлій сорочці), поряд — А. 
Тютюнник 12 червня біля автобусу ТОВ «Європа-
странс»

редакції. Втім, А. Тютюнник 
особливо і не заперечував, 
що знайомий з О. Бойко і 
сприяє новому перевізнику, 
який, на його думку, буде 
значно краще, ніж ТОВ 
«Авто-Лайн» обслуговува-
ти вишгородців. 

Доречі. Напад на ТОВ 
«Авто-Лайн» стався ра-
но-вранці 11 червня. А 
наступного дня, — 12-го 
червня, — автобуси ТОВ 
«Європастранс» вперше 
з’явилися на маршруті 
№397 у Вишгороді. Скаже-
те, випадковість? Можли-
во. А, можливо, — таке собі 
силове попередження...

Тепер щодо думки з цьо-
го приводу офіційних осіб.  
У вже згаданій програмі 
«Стоп Корупції» журналі-
сти не згадали про ТОВ 
«Європастранс» і не по-
цікавилися думкою керів-
ників міста з приводу появи 
цього підприємства у Виш-
городі. Зате запитали що 
думає про напад на ТОВ 
«Авто-Лайн» новий очіль-
ник поліції Вишгородсько-
го району О. Дудник. Його 
відповідь (див. стор. 4) 
була приблизно настільки 
ж смішною, наскільки сміш-
ними були пояснення з при-
воду законності існування 
перевізників із логотипом 
ГО «Зелений корпус»  са-
мого В. Сардака, Т. Іванова 
і О. Момота. Мовляв, ніякої 
зброї і ніякого нападу з при-
чини конкуренції: просто 
хтось образився, що його 
не визнали пільговиком і 
вирішив помститися...

Однак, завдяки відеосю-
жету інформаційної агенції 
«Погляд» від 15.06.2018 
р. ми можемо дізнатися, 
принаймні, що з цього при-
воду думає Т. Іванов (ци-
тую):  «Це — тимчасовий 
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Народні обранці: майно, автівки, гроші...

Сторінка «Рідне місто — Вишгород» у Facebook: аналіз 

В продовження теми про наших улюблених можновладців, на численні про-
хання читачів, які уважно вивчили декларації депутатів Вишгородської районної 
ради, надаємо аналітичний порівняльний звіт про майновий стан та доходи де-
путатського корпусу Вишгородської міської ради VII скликання.

Одним словом, якими були => якими стали, чого досягли особисто та який ро-
звиток отримали члени депутатських сімей. 

Ну, а чи правдива й достовірна інформація від народних обранців, яка була 
подана до Національного агентства з питань запобігання корупції, та як покра-
щення життя чиновників корелюється з покращенням сьогодення вишгородців, 
вирішувати вже нам, містянам. Адже саме ми їх обирали, ми є їхніми сусідами 
в повсякденному житті, ми іноді звертаємося до них з побутовими питаннями, 
ми відвідуємо їхні продуктові супермаркети та кіоски, аптеки та шиномонтажі, 
приватні садочки та спортивні секції, в їхніх будівельних компаніях ми купуємо 
матеріали для ремонту та приглядаємо дітям квартири.

Але, в той же час, не слід забувати, що саме ми, жителі міста є основним і 
єдиним джерелом влади, і саме ми в змозі контролювати діяльність кожного 
депутата, вимагати звіт про його працю та витрачені бюджетні кошти.

Саме ми добре знаємо кожного з місцевих чиновників особисто, і саме ми має-
мо можливість впливати на результати голосувань по важливим для Вишгорода 
рішенням. 

Шляхом відвідування чергових та позачергових сесій, засідань постійно дію-
чих депутатських комісій, виконкомів, зборів ми можемо корегувати життя та ро-
звиток рідного міста, достатньо лише проявити свою небайдужість та активну 
громадську позицію.

А ще, відповідно до ст. 5, ст. 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», саме громадяни України, у разі невідповідності депутатської практичної 
діяльності основним принципам і положенням його передвиборної програми, 
можуть ініціювати відкликання депутата з відповідної ради з метою складання 
депутатських повноважень. А, також, саме ми будемо голосувати на наступних 
виборах і обирати новий склад депутатського корпусу Вишгородської міської 
ради.

Так от, поглянемо, як за два роки змінилися сумарні надбання чиновників та 
членів їх сімей:

Щоб не забруднити рук, іноді 
потрібно покласти на долоню 
банкноту

(Станіслав Єжи ЛЄЦ)
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(Закінчення. 
Початок на стор-х 1, 3, 4-5)

Наші юні 
пловці 
б’ють
рекорди 
України!

90-ті повертаються?

Від редакції 
Вже коли цей матеріал готувався до друку, нам повідомили, 

що в середу, 20 червня, о 5.50 ранку на ТОВ «Автолайн» було 
здійснено повторний напад. Цього разу на територію підприєм-
ства незаконно проникли двоє людей зі зброєю (одни знову 
з пістолетом), які розбили скло в одного з автобусів, а інший 
намагалися підпалити. Мабуть, знову хотів помститися водію 
хтось із ображених пасажирів, як вважає наша поліція.

А наступного дня зранку, нарешті, «в люди» вийшли представ-
ники депутатської комісії міської ради з питань стратегії розвит-
ку міста, будівництва, транспорту та зв’язку на чолі з її головою 
С. Пінчуком. Щоб, все таки, з’ясувати чи працюють в місті неле-
гальні перевізники. Не пройшло, як кажуть, і двох років...

Відеозвіт В. Дулапчія про роботу комісії можна переглянути 
на сторінці «Рідне місто — Вишгород» у  Facebook (https://www.
facebook.com/RidneMisto/).

А от про результати цього депутатського рейду, висновки, до 
яких дійшли члени комісії, та практичні кроки, які вони збира-
ються зробити в цьому напрямку ми розповімо в наступному 
номері нашого видання.

Озброєний напад на ТОВ «Авто-Лайн»: ножі — 
проти автобусів, пістолети — проти водіїв. 
А що ж влада? Влада не просто «кришує» 
бандитів. Схоже, вони діють за її вказівками 

маршрут. Протягом цього часу 
вивчається пасажиропотік. Ці 
дані візьмуть за основу при про-
веденні конкурсу обласною ад-
міністрацією. Після цього буде 
визначено офіційного перевізни-
ка, який буде обслуговувати цей 
маршрут...».

Єдине, про що забув сказати Т. 
Іванов, так це те, що ТОВ «Євро-
пастранс» не має чинного дого-
вору на перевезення з Київською 
ОДА, але повноцінно перевозить 
пасажирів, користуючись розкла-
дом руху, який не дозволяє цього 
робити... 

ОТЖЕ, ПІДСУМУЄМО...
Перше. В місті вже півтора року 

існує організований депутатом 
міської ради, членом «мерської» 
фракції, директором комуналь-
ного підприємства В. Сарда-
ком нелегальний пасажирський 
маршрут. Мікроавтобуси, які його 
обслуговують, їздять через самі 
«хлібні» місця Вишгорода, але 
пільговиків не беруть. 

Ні представники держави всіх 
рівнів, ні представники місцевого 
самоврядування, ні контролюючі, 
ні правоохоронні органи «неле-
галів» не помічають. 

В той же час, згідно інсайдерсь-
кій інформації, кожна маршрутка 
кожного дня за можливість заро-
бляти гроші не платячи податків 
та ні за що не відповідаючи, здає 
«касиру» 850 гривень. Всього 
маршруток ми нарахували 18. 

850 грн. х 18 = 15 тис. 300 грн. 
15300 х 30 днів =  459 тис. грн. 
459 тис. грн. : 26 грн. = 17 654$
На місяць. 
І — ніяких тобі податків. 
Якщо це правда, уявімо собі, 

що ця сума розподіляється, на-
приклад, між трьома людьми. 
Прізвища називати не буду, здо-
гадайтеся самі. Непогано?

Друге. Кілька тижнів тому 
«Батьківщина», районною ор-
ганізацією якої керує заступник 
міського голови Т. Іванов,  руками 
свого члена-депутата заводить 
до міста свою (члена своєї партії) 
компанію з пасажирських переве-
зень. Без дозвільних документів. 
Точніше — формально прикри-
ваючись, начебто, документами. 
Силовим методом попереджу-
ючи офіційного перевізника, що 
спротив чинити непотрібно і не-
має ніякого сенсу: проти лома, 
як-то кажуть, нем ає прийома.   

І знову представники держави 
всіх рівнів та представники міс-
цевого самоврядування, контро-
люючі та правоохоронні органи 
не пормічають, що відбувається  
відверто рейдерське захоплення 
маршруту, а вдають, що йдуть 
якісь незрозумілі приватні розбір-
ки між «ображеним» пассажиром 
і одним із водіїв.  

Точніше, представники влади, 

той же Т. Іванов, реагує. Але — 
не обурюючись самим фактом 
рейдерського захоплення ав-
тобусного маршруту №397, а, 
навпаки, всіма можливими ме-
тодами сприяюючи цьому захо-
пленню. Створюючи необхідний 
соціально-ідеологічний фон для 
прибрання з міста ТОВ «Авто-
лайн» та заміною його ТОВ «Єв-
ропастранс». І використовуючи 
для цього комунальну газету 
«Вишгород». Як саме? Та дуже 
просто: час від часу друкуючи в 
цій газеті замітки про цілий вал 
скарг на роботу підприємства від 
«трудящих», а в соцмережах — 
ще й власні викриття порушень з 
боку ТОВ «Авто-Лайн».

Звичайно, такі порушення є. 
Вони є завжди, в роботі кожно-
го підприємства. Тим паче — в 
наших умовах. Тим паче — в 
такому надскладному бізнесі, як 
приміські пасажирські перевезен-
ня. 

Тим паче — в нестерпних 
умовах, які умисно створила 
і продовжує створювати для 
цього перевізника наша влада. 

Отже.
Спочатку обласні чиновники 

шахрайським способом на рік 
відсторонили підприємство від 
роботи.

Потім міські чиновники протя-
гом року, запустивши нелегалів 
під дахом громадської організа-
ції, позбавили його можливості 
нормально працювати.

Нарешті, керівництво міста, 
вже під партійним «дахом» «наї-
хало» на нього вже відверто 
бандитськими методами, ще й 
влаштувавши «ідеологічний» те-
рор через комунальну газету.

Я нічого не стверджую, а про-
сто припускаю. Але якщо мої 
припущення дійсні, то на наших 
очах, шановні читачі, відбуваєть-
ся справжній злочин. Причому, 
відбувається з нашого мовчазно-
го схвалення.

Втім, не лише мовчазного. По-
читайте, що в соціальних мере-
жах пишуть деякі жителі «Ярос-
лавичів» з приводу нелегальних 
перевізників, які швидко та з ком-
фортом доставляють їх на Пе-
трівку. Так, вони розуміють, що 
нелегально. Так, вони знають, що 
незаконно. Вони, навіть, здогаду-
ються, що цим самим вбивається 
легальний перевізник. Але їм — 
зручно. Отже — вони знати нічо-
го не хочуть. Їздили, їздять і бу-
дуть їздити. Хай живе В. Сардак!

Поки існує подібний груповий 
егоїзм, коли інтереси всіх членів 
суспільства цілком усвідомлено 
приносяться в жертву комфорту 
окремим групам населення, у нас 
в країні нічого не зміниться. Бо 
цей принцип: «головне, щоб мені 
(нам) було зручно, а там хоч тра-
ва не рости», не лише підтримує 
існуючу корупцію і беззаконня, 

розвиваючи їх, але породжує ще 
більші злочини. 

Якби протягом цих півтора 
років хтось зупинив В. Сардака 
і К° з їх нелегальними перевіз-
никами, у А. Тютюнника з Т. 
Івановим ніколи не з’явилося б 
бажання піти ще далі і за допо-
могою бандитів прибрати з ринку 
перевезень ТОВ «Авто-Лайн». 
Безкарність породжує нові, ще 
більші злочини. 

І останнє.
Якщо мої припущення щодо 

участі місцевих очільників 
«Батьківщини» в рейдерсько-
му захопленні маршруту №397 
відповідають дійсності, і це відбу-
вається тоді, коли Ю. Тимошенко 
лише збирається в президенти, 
можна уявити що її люди будуть 
творити, коли вона, не дай Бог, 
стане президентом. 

І в центрі, і на місцях. 
Ми всі добре пам’ятаємо, кого 

Ю. Тимошенко привело до вла-
ди: А. Яценюка, А. Турчинова, 
С. Пашинського, А. Авакова, О. 
Ляшко та купу інших цинічних та 
беспринципних громадян. 

Судячи з усього, її кадрова 
політика не змінилася. І навряд 
чи зміниться.

...Кілька днів тому В. Оніщук 
на своїй сторінці у Facebook на-
писав, що від «БЮТ» збирається 
балотуватися (мабуть, в очільни-
ки об’єднаної громади) О. Момот. 

Нічого дивного. Те, що О. Мо-
мот і К° зможуть домовитися з 
«Батьківщиною», не сумніваюся. 
Вони туди прекрасно «впишуть-
ся». А от чи потрібна нам така 
«нова влада» на всіх рівнях — 
велике питання.

В. Борзовець

Спорт

З 15 по 18 травня 2018 року в 
м. Бровари  відбувся відкритий 
чемпіонат України з плавання 
серед юнаків 2002-03 р. н., В 
цих змаганнях взяло участь 
близько 340 спортсменів з 21 
області. 

У збірній команді Київщини 
були спортсмени Вишгородсь-
кої  районної КДЮСШ, — май-
стри спорту України, — Ростис-
лав Крижанівський та Даниіл 
Ткаченко.

Завдяки високим результатам 
наших спортсменів, Київська об-
ласть посіла загальнокомандне 
перше місце. 

Ростислав Крижанівський здоб-
ув на дистанціях 50, 100 та 200 
метрів брасом золоті медалі, ще 
одне золото він отримав у змі-
шаній естафеті, при цьому, вста-
новивши два юніорські та три 
юнацькі рекорди України.

Даниіл Ткаченко,  в свою чер-
гу, виборов дві золоті медалі на 
дистанціях 100 та 200 метрів на 
спині , срібло на дистанції 50 ме-
трів на спині, а, також, ще одне 
золото в естафетному плаванні.

В підсумку  наші вихованці на 
двох завоювали 7 золотих меда-
лей, одну срібну та встановили 7 
рекордів України. 

Щиро пишаємося нашими юни-
ми спортсменами, бажаємо їм 
подальших успіхів не тільки в 
Україні, а й на міжнародній арені. 
Ми впевнені, що завдяки їхньому 
досвідченому тренеру — Ген-
надію Жданову, великі перемоги 
на європейських та світових фо-
румах не заставлять себе довго 
чекати. 

Віримо  і з нетерпінням чекає-
мо нових  рекордів та великих яс-
кравих перемог!

Заст. директора 
Вишгородської  районної 

КДЮСШ,
І. Карпина

На фото: (зліва на право: Д. 
Ткаченко, Г. Жданов, Р. Кри-
жанівський)

Анекдот
Встретились две подруги: 
— Сара! Глядя на тебя, можно 

подумать, шо в стране голод! 
— А глядя на тебя, Роза, мож-

но подумать, шо таки голод по 
твоей вине... 


