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Будинок, який ТОВ «Вишгород Плаза» збиралося 
будувати на руїнах ресторану Вишгород в 2017-му, підріс 
на два поверхи і збільшив площу нежитлових приміщень 

З новою багатоповерхівкою, вишгородці!

Зліва внизу — таким був проект 16-типоверхового будинку, який збиралося будувати ТОВ «Вишгород Плаза», навесні 
2017 р. Поряд — так він виглядає зараз. 18 поверхів. На знімках зверху — руїн ресторану «Вишгород» більше не їснує. Їх 
зрівняли з землею 

(Продовження на стор. 2)

30 травня 2017 р. на розгляд 24-й 
сесії міської ради було винесено про-
ект рішення «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в орен-
ду ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА». 

Йшлося про «відведення земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,1000 
га, розташованої... на вул. Набережна, 
6 для реконструкції та обслуговування 
існуючого об’єкту нерухомості (ово-
чесховище), для укладення договору 
оренди даної земельної ділянки термі-
ном на 10 років».

Всі розуміли, що овочесховище тут ні 
до чого, — мова йшла про ділянку для 
будівництва чергової багатоповерхів-
ки однією з будівельних фірм С. Пінчу-
ка. Про що на сесії тоді прямо заявили 
Т. Бражнікова та В. Парчук. 

Через три дні після сесії у газеті 
«Вишгород» з’явилося таке оголошен-
ня:

«ТОВ «Вишгород Плаза»
Повідомляє про початок громадсь-

кого обговорення щодо можливості 
будівництва багатоповерхового 
житлового будинку з вбудованими 
прибудованими приміщеннями по вул. 
Набережній, 6...

На ділянці, відповідно до ситуа-
ційного плану М 1:2000, пропонуєть-
ся реконструкція будівлі ресторану 
«Вишгород» у житловий багатоквар-
тирний будинок із вбудовано-прибу-
дованими нежитловими приміщення-
ми.

Орієнтовна площа земельної ділян-
ки, що виділяється під благоустрій 
та будівництво житлового будинку, 
— 0,3757 га.

Замовник будівництва — ТОВ «Виш-
город Плаза».

Громадські слухання з даного пи-
тання відбудуться 10 червня 2017 р. 
о 12:00 за адресою: м. Вишгород, вул. 
Набережна, 6 (біля будівлі ресторану 
«Вишгород»).

З вищезазначеними матеріалами 
та додатковою інформацією можна 
ознайомитися за місцезнаходженням 
ТОВ «Вишгород Плаза»: м. Вишго-
род, пров. Квітковий, 2-б, оф. 21, тел. 
(0096) 229-29-96.

Пропозиції та зауваження з дано-
го питання просимо надсилати до 
ТОВ «Вишгород Плаза»: за адресою: 
м. Вишгород, пров. Квітковий, 2-б, 
оф. 21 та за електронною адресою: 
a0504410557@gmail.com»

В громадському обговоренні взяли 
участь всього декілька десятків лю-
дей. В переважній більшості — меш-
канці будинку №8 по вул. Набережній. 
Який був розташований найближче до 
залишків колишнього ресторану. 

Мешканці буд. №8 висловилися різко 
проти цього будівництва. Мотивуючи це 
тим, що, по-перше, в їх будинку і так вже 
є тріщини, оскільки «він стоїть на джере-
лах», по-друге, багатоповерхівка, прак-
тично, закриє світло для частини квартир 
в їх будинку. І навіть зібрали підписи проти 
будівництва. 

Однак, слухати їх було нікому — жоден 
член депутатської комісії з питань страте-
гії розвитку міста, будівництва, транспорту 
та зв’язку на обговорення не прийшов. Не 
з’явився на обговорення і голова комісії 
С. Пінчук, якого деякі користувачі соцме-
реж, де активно обговорювалися ці події, 
прямо називали замовником будівництва. 

І можливо вони мали рацію, якщо враху-
вати адресу, вказану в оголошенні ТОВ 
«Вишгород Плаза» — пров. Квітковий, 
2-Б, офіс 21. Бо саме за цією адресою 
знаходиться  офіс самого С. Пінчука та 
партії  О. Ляшка, від якої він пройшов у 
депутати міської ради.  
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(Продовження. Початок — на 1-й стор.)

Цільове призначення цієї земельної ділянки — для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та за-
кладів громадського харчування, а не для багатоповерхової житлової забудови 

Будинок, який ТОВ «Вишгород Плаза» збиралося 
будувати на руїнах ресторану Вишгород в 2017-му, підріс 
на два поверхи і збільшив площу нежитлових приміщень 

З новою багатоповерхівкою, вишгородці!

(Продовження. 
Початок на стор. 2)

Хто сьогодні є власником ТОВ 
«Вишгород Плаза»? 

Згідно Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громад-
ських формувань, це товариство 
з обмеженою відповідальністю 
(Код ЄДРПОУ — 39028856) за-
сновано 18.12.2013 р. 

Місце знаходження: м. Виш-
город, пров. Квітковий, будинок 
2-Б, офіс 22 

Засновник — ТОВ «ДЕВАЙС 
ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ — 
43054693).

Статутний фонд: 237 тис. 493 
грн.10 коп.

Види діяльності: 
— надання в оренду й екс-

плуатацію власного чи орен-
дованого нерухомого майна 
(основний);

— прокат інших побутових ви-
робів і предметів особистого 
вжитку; роздрібна торгівля з лот-
ків і на ринках харчовими продук-
тами, напоями та тютюновими 
виробами;

— управління нерухомим май-
ном за винагороду або на основі 
контракту; організація будівни-
цтва будівель; 

— будівництво житлових і не-
житлових будівель.

Керівник — Інна Володимирів-
на Жежер.

Тепер щодо засновника ТОВ 
«Вишгород Плаза» ТОВ «ДЕ-
ВАЙС ТРЕЙДЕР».

Створене товариство 
10.06.2019 р.

Місце знаходження: м. Вишго-
род, вул. Київська, буд. 10.

Засновник — Інна Володи-
мирівна Жежер (адреса заснов-
ника: Черкаська обл., Городи-
щенський район, село Валява, 
вул. Іриніна, буд...

Статутний фонд: 1000 грн.
Види діяльності: 
— будівництво житлових і 

нежитлових будівель (основ-
ний);

— будівництво водних споруд;
— будівництво інших споруд, н. 

в. і. у.;
— знесення;
— підготовчі роботи на бу-

дівельному майданчику;
— розвідувальне буріння;
— електромонтажні роботи;
— монтаж водопровідних ме-

реж, систем опалення та конди-
ціонування;

— інші будівельно-монтажні ро-
боти;

— штукатурні роботи;
— установлення столярних ви-

робів;
— покриття підлоги й облицю-

вання стін;
— малярні роботи та скління;
— іші роботи із завершення бу-

дівництва;
— покрівельні роботи;
— інші спеціалізовані будівель-

ні роботи, н. в. і. у.;
— діяльність посередників у 

торгівлі машинами, промисло-
вим устаткованням, суднами та 
літаками;

— діяльність посередників у 

торгівлі товарами широкого асор-
тименту;

— оптова торгівля електрон-
ним і телекомунікаційним устат-
кованням, деталями до нього;

— неспеціалізована оптова 

торгівля;
— діяльність у сфері права;
— ремонт і технічне обслугову-

вання машин і устатковання про-
мислового призначення;

— організація будівництва бу-

ДБН Б.2.2-12:2018
6.1 Зона житлової забудови
6.1.1 Зона житлової забудови складається із ділянок територій: багатоквар-

тирної, садибної в тому числі блокованої, житлово-громадської забудови, то-
бто житлових будинків, будинків з приміщеннями громадського призначення 
у вбудовано-прибудованих або стилобатних частинах, існуючих будівель, що 
використовуються або запроектовані для декількох видів призначення (житло-
вого, адміністративного, громадського).

6.1.2 Планування зон житлової забудови має ґрунтуватися на принципах 
формування мікрорайону відповідно до 5.8.

6.1.3 Соціально-планувальна організація зон житлової забудови забезпе-
чується комплексом установ і організацій сфери громадського обслуговування, 
що мають бути наближені до місць проживання на відстані, що не перевищує 
500 м (повсякденний попит), та тих, що забезпечують періодичний попит від-
повідно до таблиці 5.1.

Максимально допустима висота* (поверховість) житлової забудови визна-
чається від чисельності населення та класифікації населеного пункту:

— сільські населені пункти чисельністю до 1000 тис. осіб — виключно са-
дибна забудова;

— сільські населені пункти чисельністю понад 1000 тис. осіб — садибна за-
будова та багатоквартирні житлові будинки висотою до 12 м (до 4-х поверхів 
включно);

— селища міського типу — садибна забудова та багатоквартирні житлові бу-
динки висотою до 15 м (до 5 поверхів включно);

— міста чисельністю до 50 тис. осіб включно — садибна забудова та багато-
квартирні житлові будинки висотою до 27 м (до 9 поверхів включно);

— міста чисельністю понад 50 до 100 тис. осіб включно — садибна забудова 
та багатоквартирні житлові будинки висотою до 48 м (до 16 поверхів включно);

— міста чисельністю понад 100 тис. осіб — висотність багатоквартирної жит-
лової забудови встановлюється документацією з просторового планування;

* Висота визначається без врахування шатрової покрівлі у разі її влашту-
вання.

Примітка. У разі будівництва об’єкта на складному рельєфі висота визна-
чається з врахуванням цокольного поверху.

дівель;
— будівництво доріг і авто-

страд;
— будівництво трубопроводів;
— будівництво споруд електро-

постачання та телекомунікацій.
Керівник — Інна Володимирів-

на Жежер.
Цікаво те, що до 21.12.2019 р. 

ТОВ «Вишгород Плаза» керува-
ла Катерина Миколаївна Полі-
щук. Вона ж була і власником 
ТОВ «Вишгород Плаза».

А до 16.12.2016 р. ТОВ «Виш-
город Плаза» взагалі було ТОВ 
«КИЇВКООПБУД». І було за-
реєстровано в смт Баришівка по 
вул. Леніна в буд...

Враховуючи те, що місцем  
реєстрації засновника ТОВ «ДЕ-
ВАЙС ТРЕЙДЕР» є буд. 10 по 
вул. Київській і зважаючи на пріз-
вище його колишньої власниці, 
можна зробити висновок, що ре-
альним власником ТОВ був один 
депутат Вишгородської міськра-
ди — О. Поліщук, а став інший — 
С. Пінчук.  

Що стосується земельної 
ділянки про яку йдеться.  

В оголошенні ТОВ «Вишгород 
Плаза» № 22 (1129) газеті «Виш-
город» від 3 червня 2017 р. зазна-
чено, що «орієнтовна площа зе-
мельної ділянки, що виділяється 
під благоустрій та будівництво 
житлового будинку, — 0,3757 
га».

Саме такою є пло-
ща земельної ділянки 
№3221810100:01:257:6002, яку 
займав ресторан «Вишгород».

Так от, сьогодні  ця ділянка 
позначена в Кадастровій карті 
України як земельна ділянка ко-
мунальної власності, а її цільове 
призначення — «Для будівни-
цтва та обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчуван-
ня».

Мабуть, враховуючи те, що на 

ТОВ «Вишгород Плаза» 
Повідомляє про початок громадського обговорення щодо можливості будів-

ництва багатоповерхового житлового будинку з вбудованими прибудованими 
приміщеннями по вул. Набережній, 6 у місті Вишгороді Київської області.

На ділянці, відповідно до ситуаційного плану М 1:2000, пропонується рекон-
струкція будівлі ресторану «Вишгород» у житловий багатоквартирний будинок 
із вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями.

Орієнтовна площа земельної ділянки, що виділяється під благоустрій та бу-
дівництво житлового будинку, — 0,3757 га.

Замовник будівництва — ТОВ «Вишгород Плаза».
Громадські слухання з даного питання відбудуться 10 червня 2017 р. о 12:00 

за адресою: м. Вишгород, вул. Набережна, 6 (біля будівлі ресторану «Вишго-
род»),

З вищезазначеними матеріалами та додатковою інформацією можна ознай-
омитися за місцезнаходженням ТОВ «Вишгород Плаза»: м. Вишгород, пров. 
Квітковий, 2-6, оф. 21, тел. (0096) 229-29-96.

Пропозиції та зауваження з даного питання просимо надсилати до ТОВ 
«Вишгород Плаза»: за адресою: м. Вишгород, пров. Квітковий, 2-6, оф. 21 та 
за електронною адресою: а0504410557@gmаіl.соm.

ній вже фактично почалися бу-
дівельні роботи, її цільове при-
значення потрібно змінити. Це 
— по-перше. 

По-друге, як, все-таки, бути з 
громадськими слуханнями, які 
відбулися 10 червня 2017 р. і під-
писами, зібраними мешканцями 
буд. №8 по вул. Набережній? Чи, 
може, в результаті якихось до-
мовленостей між забудовником 
чи дій забудовника думка підпи-
сантів щодо цього будівництва 
змінилася? 

По-третє. Чи відомо їм про те 
те, що проект будівництва теж 
трохи змінився? А саме — що на 
два поверхи збільшилася повер-
ховість будівлі і, судячи з ескіз-
ного малюнку, дещо збільшилася 
площа нежитлових приміщень? 

Тепер кілька запитань до забу-
довника. 

Перше. Згідно Державних бу-
дівельних норм України, в мі-
стах чисельністю до 50 тис. осіб 
включно дозволяється будувати  
багатоквартирні житлові будинки 
висотою до 27 м (до 9 поверхів 
включно). А ТОВ «Вишгород пла-
за» вже продає квартири на 10-
18 поверхах. 

Друге. Ділянка ще у комуналь-
ній власності, цільове призначен-
ня — для будівництва та обслу-
говування об’єктів туристичної 
інфраструктури та закладів гро-
мадського харчування, а на ній 
вже розпочалася підготовка до 
зведення 18-типоверхового бу-
динку. В якому вже продаються 
квартири! 

І, що найцікавіше — будує його 
«контора» голови депутатсь-
кої комісії з питань стратегії 
розвитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку С. Пінчу-
ка. 

Ну, хіба ж це не знущання над 
законом, здоровим глуздом і 
вишгородцями?

В. Борзовець
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26 червня відбулося 2 пленарне засіданні 64-ї сесії міської ради, на якому в переважній біль-
шості були розглянуті земельні питання. 

Про проекти рішення, які депутати обговорили в першу чергу, — щодо надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою для відведення земельної ділянки площею 2,1000 га у постійне 
користування та для постійної діяльності Службі Зовнішньої Розвідки України та про надання 
дозволу ФОП О. Білоусову на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділян-
ки орієнтовною площею 0,0170 га, розташованої в м. Вишгород вул. Дніпровська, 1-В для будів-
ництва та обслуговування будівель торгівлі для укладення договору оренди даної земельної 
ділянки терміном на 10 років, — ми розповіли окремо (на стор 6-7).

 Однак, окрім цих двох «доленосних» рішень, проголосованих завдяки депутатській більшості 
«ім. О. Момота», цею більшістю було «протягнуто» через сесію ще цілу низку питань, пов’язаних 
із дерибаном землі, якої нібито вже давно немає для звичайних громадян. Але яка є для для гро-
мадян, наближених до влади.  

Серед яких, між іншим, опинилося і дуже неоднозначне питання виділення земельної ділянки 
площею 10 соток Є. Колганову — начебто для індивідуального дачного будівництва, а насправді 
— для обслуговування критого спорткомплексу де будуються три тенісних корти. 

Питання неоднозначне тому, що в результаті цього виділення, на думку частини батьків юних 
спортсменів, які тренуються на веслувальній навчально-спортивній базі, можуть виникнути про-
блеми з доправленням на цю базу човнів. 

Хоча ні власник кортів, що будуються Я. Москаленко, ні відповідальний за це будівництво Є. 
Колганов так не вважають... 

ЧИ ЗМОЖУТЬ 
ВИШГОРОДСЬКІ ДІТИ 
Й ДАЛІ ЗАЙМАТИСЯ

 ВЕСЛУВАННЯМ?

На жаль, сесія це питання так і 
не прояснила. Незважаючи на те, 
що воно обговорювалося усіма 
зацікавленими сторонами протя-
гом майже шести місяців.  

Проблема в тому, що пожежни-
ки зажадали від Я.  Москаленка 
встановлення біля спортивного 
комплексу спеціальних пожеж-
них резервуарів. А розмістити їх 
можна лише на земельній ділян-
ці, через яку пролягає стара до-
рога, якою раніше можна було 
заїхати на базу. Власник ком-
плекса побудував нову дорогу, 
більш зручну, ніж стара, однак, 
тренери та батьки дітей-спор-
тсменів доводять, що нею не 
можна буде перевозити спор-
тивні човни, які доправляють на 
базу. Отже, вони вимагали, щоб в 
договорі сервітуту, який власник 
спортивного комплексу підпи-
сав з міською радою, була окре-
мо зазначена спортивна школа, 
яка орендує частину навчаль-
но-спортивної бази. Саме про це 
сказала у своєму виступі на сесії 

мати кандидата у майстри спорту 
з веслування на байдарках та ка-
ное, триразового чемпіона Украї-
ни Максима Афоніна Г. Афоніна.

Однак, О. Момот пояснив їй, що 
«нікого окремо в договір сервіту-
ту вписувати непотрібно. Бо він 
існує для всіх».

Що ж, час покаже чи це так і 
чи зможуть вишгородські діти й 
далі займатися тренуваннями з 
веслування на території навчаль-
но-спортивної бази.

Також подивимося чи дійсно 
вишгородські діти зможуть безко-
штовно займатися великим тені-
сом на кортах, що належать Я. 
Москаленко, як він обіцяв кілька 
років тому.   

ХТО ЩЕ ОТРИМАВ ДОЗВІЛ 
НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТУ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ
ДІЛЯНКИ У ВЛАСНІСТЬ

Такі дозволи отримали:
— ГРИЦЕНКО Валентина Єв-

генівна — для ведення ОСГ, 
орієнтовною площею 0,1000 га в 
мікрорайон ГАЕС;

— ЗАЄЦЬ Валерій Олексан-

дрович — для веденняня ОСГ 
орієнтовною площею 0,1000 га в 
мікрорайоні ГАЕС;

— КОЛОМІЄЦЬ Анастасія Во-
лодимирівна — для ведення ОСГ 
орієнтовною площею 0,1000 га в 
мікрорайоні «Дідовиця»;

— ПОПКОВ Валерій Валерій-
ович — для ведення ОСГ орієн-
товною площею 0,1000 га в мі-
крорайоні ГАЕС; 

— ПРОЦЕНКО Андрій Борисо-
вич — для ведення садівництва, 
орієнтовною площею 0,1000 га в 
садівничому масиві «Дніпро», с/т 
«Надія»;

— РАДЗІЄВСЬКИЙ Віталій Іва-
нович — для ведення ОСГ орієн-
товною площею 0,1300 га в рай-
оні вул. Ватутіна;

— РЯБУШЕНКО Лідія Артемів-
на — для ведення ОСГ орієнтов-
ною площею 0,1000 га в районі 
вул. Ватутіна;

— ТРЕУС Артем Олексійович 
— для ведення ОСГ орієнтовною 
площею 0,1000 га в мікрорайоні 
«Дідовиця»;

— ЖУРАВЕЛЬ Олена Ігорівна 
— для ведення ОСГ орієнтовною 
площею 0,1200 га в мікрорайоні 
ГАЕС. 

ЗАТВЕРДИЛИ ПРОЄКТ 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО 

ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ
 ДІЛЯНКИ ТА ПЕРЕДАННЯ 

ЇЇ У ВЛАСНІСТЬ 

Такі проекти були затверджені:
— НАГОРОДНОМУ Віталію 

Євгенійовичу — площею 
0,1300 га (кадастровий номер 
3221810100:01:035:6027) для ве-
дення ОСГ в мікрорайоні ГАЕС; 

— АЛЄКСЄЄНКО Га-
лині Григорівні — площею 
0,0982 га (кадастровий номер 
3221810100:01:035:6018) для ве-
дення ОСГ в мікрорайоні ГАЕС;

— ГЛАВАЦЬКІЙ Люд-
милі Василівні — площею 
0,1000 га (кадастровий номер 
3221810100:01:108:6016) для ве-

га (кадастровий номер 
3221810100:01:027:6017) для ве-
дення ОСГ в мікрорайоні ГАЕС; 

— ПАНЧЕНКУ Олексію 
Олексійовичу — площею 
0,1252 га (кадастровий номер 
3221810100:01:091:6004) для ве-
дення ОСГ в мікрорайоні «Дідо-
виця»;

— ТЕРЕЩЕНКУ Русла-
ну Валерійовичу — площею 
0,1300 га (кадастровий номер 
3221810100:01:035:6024) для ве-
дення ОСГ в мікрорайоні ГАЕС;

— ЧУПРИНІ Наталії Миколаївні 
—  площею 0,1000 га (кадастровий 
номер 3221810100:01:088:6013) 
для ведення ОСГ в мікрорайоні 
«Дідовиця».

— БАЛАНЧУК Вікторії Гри-
горівні — площею 0,1300 
га (кадастровий номер 
3221810100:01:031:6014) для ве-
дення ОСГ в мікрорайоні ГАЕС.

 
ДОЗВОЛИЛИ ОЦІНИТИ 

ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ПРОДАЛИ

Сесія надала дозвіл на про-
ведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки несіль-
ськогосподарського призначен-
ня на землях промисловості, 
транспорту, зв’язку, енергетики, 
оборони та іншого призначення 
(для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобіль-
ного транспорту та дорожньо-
го господарства, що підлягає 
продажу (кадастровий номер 
– 3221810101:01:150:0156) пло-
щею 0,0601 га, що знаходиться  
на вул. Набережна та перебу-
ває в оренді у ТОВ «АВТОЕКС-
ПРЕССЕРВІС» (договір оренди 
земельної ділянки №376 від 14 
червня 2011 року).

Також було погоджено звіт 
про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки з цільовим 
призначенням для розміщен-
ня та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транс-
порту та дорожнього госпо-
дарства (кадастровий номер 
3221810100:01:265:0001) загаль-
ною площею 0,1200 га, що знахо-
диться по вул. Набережна (стара 
промислова зона) та перебуває в 
оренді Малого колективного під-
приємства «ЕКСПРЕС-СЕРВІС» 
на підставі договору оренди зе-
мельної ділянки від 25.09.2019 
року. Вартість земельної ділянки 
—  844 248,00 грн без ПДВ. 

Залишається додати лише те,  
що одне із цих підприємств, а 
саме — ТОВ «АВТОЕКСПРЕС-
СЕРВІС» ми згадали в минулому 
номері не в дуже хорошому кон-
тексті. Справа в тому, що воно 
було першим в списку забудов-
ників, які згідно Акту ревізії окре-
мих питань бюджету та окремих 
питань фінансово-господарської 
діяльності Вишгородської місь-
кої ради від 05.07.2016 р. №08-
21/18, протягом 2013-2015 р.р. та 
І кв. 2016 р. не сплачували пайо-
вих внесків на розвиток інженер-
но-транспортної та соціальної 
інфраструктури міста чи змен-
шували їх розмір. Оскільки або 
не підписували відповідних дого-
ворів з Вишгородською міською 
радою взагалі, або вказували 
штучно занижчену площу забу-
дови. Або і те, і інше одночасно.

Можливо, сьогоднішні керівни-
ки міста якось врахують ці борги, 
перед тим як продавати бізнес-
менам земельну ділянку?

Наш кор.

64-та сесія міськради

«Про надання дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення
 земельної ділянки у власність 

гр. Колганову Є.В.» 
О. Баланюк
Т. Бражнікова
Г. Булгакова
В. Виговський
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
М. Мельник
О. Момот
В. Нижник
О. Онищенко
В. Парчук
С. Пінчук
О. Поліщук
Ю. Попов
О. Ростовський
Б. Руденок
В. Сардак
О. Семенов
А. Тютюнник
О. Черняхівський
А. Шока
І. Шубко
В. Шубка

за 
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Зустріч батьків спортсменів-веслувальників та членів «земельної» комісії біля споруди кри-
тих тенісних кортів на в’їзді до навчально-спортивної бази наприкінці лютого ц. р. 

дення ОСГ в мікрорайоні ГАЕС;
— ДІДЕНКО Олені Миколаївні —  

площею 0,1400 га (кадастровий 
номер 3221810100:01:108:6018) 
для ведення ОСГ в мікрорайоні 
ГАЕС;

— ІЩУК Світлані Володимирівні 
— площею 0,1200 га (кадастровий 
номер 3221810100:01:201:6013) 
для ведення ОСГ по вул. Шолу-
денка;

— КУЛЬЦІ Олені Павлівні —  
площею 0,1200 га (кадастровий 
номер 3221810100:01:108:6011) 
для ведення ОСГ в м. Вишгород;

— ЛУК’ЯНЕНКУ Сер-
гію Євгенійовичу — площею 
0,1200 га (кадастровий номер 
3221810100:01:201:6014) для ве-
дення ОСГ по вул. Ватутіна;

— ЛІХНОВУ Станісла-
ву Степановичу — площею 
0,1000 га (кадастровий номер 
3221810100:01:236:6014) для ве-
дення ОСГ по вул. Глібова; 

— МАРЧЕНКО Надії Михайлівні 
— площею 0,1200 га (кадастровий 
номер 3221810100:01:035:6003) 
для ведення ОСГ в мікрорайоні 
ГАЕС;

— МЕЛЬНИКУ Денису Ва-
сильовичу — площею 0,1000 

Чи зможуть вишгородські діти
й надалі займатися веслуванням? 
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Повний абзац!..

, 

Начебто звичайна істерика забудовника
брехня, наклепи, провокації. Однак, і тут

В №4(343) нашої газети від 28 травня 2020 р. ми надрукували пост Т. Бражнікової в Facebook, в 
якому вона, на прохання мешканців навколишніх будинків та деяких співвласників паркомісць на 
паркінгу пл. Шевченка, розповіла про ситуацію щодо будівельних робіт на цьому об’єкті. Зі зга-
даними власниками, до речі, таких робіт ніхто не погоджував. В пості Т. Бражнікова підкреслила, 
що «за попередньою інформацією з’ясовано — дозвіл на початок будівельних робіт видано ДАБІ 
Київської області для реконструкції паркінгу з надбудовою над ним торгово-офісного приміщен-
ня». Однак, зауважила, що земельна ділянка, на якій ведеться будівництво, знаходиться у кому-
нальній власності, а її цільове призначення — «для розміщення та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та дорожнього господарства». 

В №5 від 23 червня в матеріалі «Коронавірус: самовільно будувати можна. А от перевіряти — 
ні» ми розповіли, що це питання було розглянуто на засідані комісії з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту та зв’язку 5 червня. Т. Бражнікова тоді повідомила, що за сло-
вами будівельників, відбувається «реконструкція паркінгу». Однак, за інформацією начальника 
відділу держархбудконтролю міськвиконкому А. Марцевого, перевірити на підставі яких саме 
документів — неможливо. Оскільки на період «епідемії коронавірусу» такі перевірки заборонені. 

9 червня комісія провела на місці будівництва виїздне засідання. Прораб, в якого депутати на-
магались з’ясувати що саме будується і на яких підставах, відверто над ними знущався, поясню-
ючи, що іформацію про будівництво розголошувати не може, документи є, але не у нього і т. ін.

Кінець кінцем довелося викликати поліцію, яка й зафіксувала факт будівництва.
11 червня сесія міської ради більшістю голосів підтримала звернення до компетентних органів 

щодо проведення позапланової перевірки будівництва, підписане Т. Бражніковою.
А 17 червня, на засіданні «земельної» комісії вибухнув справжній скандал з приводу цього 

звернення, а також дописів Т. Бражнікової у Facebook. Його влаштували представники чи то за-
мовника, чи то підрядника. Звинувативши Т. Бражнікову у наклепі, поширенні неправдивих відо-
мостей і т. ін. Ми пообіцяли детальніше розповісти про цю ситуацію. Виконуємо обіцянку.

від  25 червня 2020 року   № 185                                                м. Вишгород

Про демонтаж самовільно встановленого 
паркану та інших об’єктів у м. Вишгороді  

   Розглянувши звернення депутата Вишгородської міської ради VII скли-
кання Бражнікової Т. О., враховуючи протокол постійної комісії з питань стра-
тегії розвитку міста, будівництва, транспорту та зв’язку від 22.06.2020 року, ке-
руючись ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», рішенням... міської ради № 1/23 від 30.10.2006 р. «Про затвердження 
правил благоустрою територій, дотримання тиші в громадських місцях, торгівлі 
на ринку у м. Вишгороді» виконавчий комітет... міської ради ВИРІШИВ:   

1. ФОП Пономарьовій Анні Сергіївні (адреса проживання: вул. Кургузо-
ва, 3-А, кв. 165, м. Вишгород, паспорт МЕ 102071, ідентифікаційний номер 
3123105243, тел. 0964483788) рекомендувати самостійно демонтувати паркан 
та інші об’єкти, які самовільно встановлено на земельній ділянці комунальної 
власності кадастровий номер 3221810100:01:186:0701 та на прилеглій до цієї 
земельної ділянки комунальній території,  протягом 7 робочих днів з моменту 
отримання... копії  даного рішення... 

2. ФОП Пономарьовій Анні Сергіївні... рекомендувати подати на розгляд та 
погодження виконавчим комітетом Вишгородської міської ради звернення на  
встановлення тимчасової споруди у вигляді паркану на землях комунальної 
власності територіальної громади м. Вишгорода.

3. ФОП Пономарьовій Анні Сергіївні... рекомендувати зупинити виконання 
будівельних робіт до отримання відповідного погодження, зазначеного у п. 2 
рішення, враховуючи, що будівельна техніка, за допомогою якої здійснюєть-
ся будівництво, розміщена на землях комунальної власності територіальної 
громади м. Вишгорода без погодження з органом місцевого самоврядування.

4. У разі невиконання ФОП Пономарьовою А.С. п. 1, п. 2  рішення — дору-
чити КП «Благоустрій-Вишгород»... міської ради демонтувати самовільно вста-
новлений паркан та інші об’єкти  на земельній ділянці комунальної власності... 
в присутності адміністративної комісії при виконавчому комітеті Вишгородської 
міської ради, про що скласти відповідний акт.

4.1. КП «Благоустрій-Вишгород»... прийняти на зберігання самовільно 
встановлений паркан та інші об’єкти після демонтажу, про що скласти відповід-
ний акт.  

4.2. КП «Благоустрій-Вишгород»... привести територію до належного стану 
шляхом проведення робіт по влаштуванню благоустрою не пізніше місячно-
го терміну з моменту демонтажу самовільно встановленого паркану та інших  
об’єктів.

5. Рекомендувати Вишгородському відділу поліції ГУ НП... забезпечити до-
тримання громадського порядку під час демонтажу самовільно встановленого 
паркану та інших об’єктів, зазначених у п.1 рішення.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на директора КП «Благоу-
стрій-Вишгород» Вишгородської міської ради Пільгуна В.С.

    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

СУТЬ КОНФЛІКТУ

Однак, спочатку — в чому саме 
і на якій підставі звинувачували 
на засідані «земельної» комісії Т. 
Бражнікову представники забу-
довника. В тому, що вона чинить 
«негарні, незаконі дії», оскільки в 
них є офіційний дозвіл на початок 
будівельних робіт.  

Однак, Т. Бражнікова відповіла, 
що вони знаходяться на засідан-
ні «земельної» комісії і її цікавить 
договір оренди замовника з місь-
крадою. Оскільки паркан вста-
новлений на землях комунальної 
власності. 

Представники забудовника 
наголосили, що такий договір 
непотрібний, оскільки це — бу-
дівельний паркан і достатньо 
дозволу на початок будівельних 
робіт. Щодо заяв в правоохорон-
ні органи, то на їх думку, поки 
правоохоронці не розібралися 
в ситуації, Т. Бражнікова не має 
права «розповсюджувати недо-
стовірну інформацію і буде за це 
відповідати».

Представники забудовника зна-
ли, що казали. Проблема лише в 
тому, що й вони не стали чекати 
висновку правоохороних органів. 
А замість цього миттєво ор-
ганізували просто шалену і бес-
прецедентно брудну кампанію 
по цькуванню і оббріхуванню Т. 
Бражнікової. Судіть самі.

ВІДПОВІДЬ ЗАБУДОВНИКІВ:
СМІШНИЙ ШЕДЕВР А. КОЛОДІЯ

«ВИМАГАННЯ 
ПО-ВИШГОРОДСЬКІ: МИ 

НЄ ПЄРЄД ЧЄМ 
НЄ АСТАНОВІМСЯ!»

Рівно через чотири дні після 
засідання комісії (вміють же коли 
захочуть!), а саме — 22 червня 
на сайті медіа-проекту «Наша 
версія» з’явився перший «викри-
вальний» матеріал такого собі 
Артема Колодія під назвою: «Ви-
магання по-вишгородські: ми нє 
пєрєд чєм нє астановімся!».

Починається він вкрай цікаво: 
«Мешканці Вишгорода ще не 
оговталися після загибелі се-
стер Ноздровських. Утім міс-
цевий криміналітет шукає нову 
жертву. Нею стала Анна Поно-
марьова, педагог і підприємець. 
Анні погрожують «адом», якщо 
вона не передасть вимагачам 
чималу суму у валюті та частку 
у своєму бізнесі. Разом з банди-
тами  постають прізвища місь-
ких депутатів та правоохорон-

ців. «Наша версія» занурилась у 
ситуацію...».

Одразу відчувається, що ав-
тору, — явно заробітчанину від 
журналістики, але аж ніяк не жур-
налісту, — хотілося почати якось 
дуже епічно і фундаментально 
та продемонструвати знання 
предмету. Ну, щоб вразити чи-
тачів обізнаністю з свавіллям у 
нашому місті. І він не знайшов ні-
чого кращого, ніж згадати сестер 
Ноздровських.  І все б нічого, але 
ці дійсно страшні події, які стали-
ся більше п’яти років тому, ніяко-
го стосунку до нашого міста не 
мали. Бо тіло Ірини Ноздровської 
знайшли не в місті, а в с. Демидів 
і навряд чи до цього були причет-
ні місцеві правоохоронці. 

Однак, що маємо, те маємо. 
Але що ж А. Колодій з’ясував, 

«занурившись у ситуацію»? 
А от що. Цитую:
«Кілька років тому Анна По-

номарьова спалахнула думкою 
створити у Вишгороді дитячий 
та юнацький простір. Зрозуміло, 
ця справа — не дуже баришови-
та, але Анні вдалося знайти 
однодумців і переконати їх у 
перспективності проекту. Від 
ідеї розпочати повномаштаб-

не будівництво бізнесмени від-
мовились. Замість цього було 
опрацьоване питання трьохпо-
верхової офісної надбудови над 
будівельним об’єктом, який вже 
був введений в експлуатацію...».

Залишимо лексичні знахідки 
автора типу «спалахнула дум-
кою» на його совісті. І перейдемо 
до суті. 

Я (та й, думаю, ви, шановні чи-
тачі), вперше чую про вишгород-
ську підприємницю (так здаєть-
ся рекомендують говорити й 
писати геніі з міносвіти) Анну По-
номарьову. Тим паче — про «ди-
тячий та юнацький простір», який 
вона ні з того, ні з сього, раптом 
«спалахнула думкою»  створити 
у Вишгороді. В торгово-офісних 
приміщеннях над гаражами. На 
земельній ділянці з цільовим 
призначенням «для розміщення 
та експлуатації будівель і споруд 
автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства». 

Окрім того, не зовсім зрозуміло 
що таке «дитячий та юнацький 
простір». Особисто я зустрічаю 
таке дивовижне визначеня впер-
ше в житті. І не зовсім розумію, як 
саме воно узгоджується з торго-
во-офісними приміщеннями.

Мається на увазі, що в якійсь 
із кімнаток над гаражами, як це 
стало дуже модним останнім ча-
сом, буде організовано черговий 
приватний дитсадок? Чи один із 
офісів візьме в оренду місцева 
піонерська чи скаутська органі-
зація? Чи в якомусь приміщенні  
буде організовано хостел для по-
дорожуючих Україною іноземних 
студентів-другорічників? Зали-
шається лише здогадуватись...  

Однак, мене чомусь не поли-
шає думка про те, що «мрія» гр. 
Пономарьової про «дитячий та 
юнацький простір» спалахнула в 
неї в голові саме в зв’язку з про-
блемами, які виникли з цим бу-
дівництвом. Для того, щоб воно 
виглядало дещо привабливіше 
в очах вишгородців, а не зовсім 
вже тупим свавіллям забудов-
ників, які плювати хотіли на міс-
цеву владу. Оскільки вирішили 
заробити грошенят на оренді тор-

орала» («Дванадцять стільців»): 
«...Одни лишь маленькие дети, 
беспризорные дети, находятся 
без призора. Эти цветы улицы, 
или, как выражаются пролета-
рии умственного труда, цветы 
на асфальте, заслуживают луч-
шей участи. Мы, господа при-
сяжные заседатели, должны им 
помочь...».   

До речі, прикриватися дітьми — 
улюблений прийом шахраїв.

Так що ж саме з’ясував А. Ко-
лодій, «занурившись у ситуа-
цію?». Що при Вишгородській 
міській раді діє кримінальне угру-
пування. Яке, швидше за все, й 
очолює Т. Бражнікова. 

Що бандити з депутатськими 
мандатами не лише почали за-
важати реалізації прекрасної ідеї 
А. Пономарьової, а й вимагати в 
неї... 24 тис. доларів та частину 
бізнесу. Інакше «влаштують їй 
ад». 

Така картинка прикрашала перше відео «Нашої версії», яке 
з’явилося у них на сайті 22 червня ц. р. 

Два медіа-ресурси, інформацію на яких краще сім разів пе-
ревірити перед тим, як їй повірити

гово-офісних приміщень. Ну, точ-
нісінько як в промові у О. Бенде-
ра на організаційному засіданні 
під час створення «Союза меча и 

На підтвердження цієї версії в 
відео, вмонтованому в матеріал 
А. Колодія, навіть було озвучено 
діалог такого собі Андрія з А. По-
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ка депутатка від «Самопомочі» 
Тетяна Бражнікова: кримінал та 
здирництво (ВІДЕО)».

Початок тексту:
«У місті Вишгород під Києвом 

діє організована злочинна група. 
Головна спеціалізація злочинців 
— вимагання. Здирники — за 
покликом. Існування злочинної 
групи під дахом Вишгородської 
міської ради — це не вигадка. Це 
— перший висновок, який спадає 
на думку тим, хто вивчає кейс 
Анни Пономарьової. Пані Анна — 
підприємець. Вона наважилася 
зробити у Вишгороді дитячий 
та юнацький простір, знайшла 
партнерів, було вирішено про-
вести реконструкцію чинного 
паркінгу. Архбудінспекція видала 
дозвіл на виконання робіт. Але 
потім раптово і безпідставно 
його скасувала. Протягом п’яти 
років на будівельному майданчи-
ку панувала тиша. Нарешті у 

у відповідь на адекватні дії влади — 
явно стирчать вуха О. Момота і К°...

«Вишгород місто пригод! Кожного дня щось новеньке, ледь встигає-
мо за подіями...» - пише на своїй сторінці Фейсбук відомий право-
захисник і адвокат Денис Цыпин (Денис Ципін), який в свою чергу 
заважає місцевим здирникам вершити свої темні справи. Хочете 
знати більше - ставте лайк та підписуйтесь на сторінку медійного 
проекту Наша версия!

Справа наліво на ютуб-сторінці «VIP ZLO»: відео з засідання «земельної» комісії; «Кримінал та здирництво у Вишгороді»; 
розповідь про засідання виконкому 25 червня; узагальнуюче відео про «банду вишгородських здирників». 

номарьовою. Де він і вимагав зга-
дану вже суму та долю в бізнесі.

Ну, звичайно ж, «бєспрєдєль-
щик» Андрій, на думку автора, 
зв’язаний з Т. Бражніковою. А як 
же інакше? А от хто саме вхо-
дить в «кримінальне угрупуван-
ня», очолюване Т. Бражніковою, 
А. Колодію підказав хтось дуже 
обізнаний із ситуацією в місті — 
там, як бачите, опинились її ко-
лега по фракції О. Ростовський, 
заступник О. Момота В. Карпов 
(мабуть тому, що опікується зе-
мельними питаннями), спеціаліст 
відділу містобудування та архі-
тектури І. Дудар та... В. Парчук з 
В. Виговським. Мабуть тому, що 
були присутні на тому самому за-
сіданні «земельної» комісії.    

А от А. Марцевого там немає. 
Мабуть зрозумівши, що грубо по-
милилися, А. Колодій і К° пізніше 
присвятили йому окремий відео-
ролик. Але про це — далі. 

кої міськради. Далі відбувалося 
приблизно таке...».

Далі — все ті ж самі гроші за ту 
саму рибу: перелік питань місь-
ких депутатів, на які забудовник 
не захотів або не зміг відповісти 
(голосом нетверезого блазня) та 
«пояснення» забудовника (твер-
дим голосом мужнього патріота), 
казки для лохів про Т. Бражніко-
ву, яка «координує роботу з про-
тидії господарській діяльності» 
патріотів-будівельників з розвит-
ку «дитячого та юнацького про-
стору», діалог А. Пономарьової з 
негідником Андрієм і т. ін.

Висновок коментатора відео: 
«Явно що телефонний здирник і 
секретар міськради використо-
вують схожі мовні конструкції.
Чи може це означати, що вони 
є спільниками? І працюють ра-
зом?».

Закінчується відео словами:
«Інформація про витівки се-

кретаря міської ради дійшла до 
мера». Тут же наводиться ко-
ментар О. Момота: «Я ж не можу 
залізти в голову людині...».

Запам’ятаймо цей коментар.
...Дещо від усіх інших хіба що 

відрізняється відео під назвою 
«Новий злочин банди вишгород-
ських здирників», який з’явився 
26 червня на сайті «Наша вер-
сія».

Правда, існують дві версії цього 

відео. Я познайомився з другою, 
— більш детальною і професій-
ною, яку знайшов на ресурсі «VIP 
ZLO» (від 30 червня).

Починається відео з розповіді 
про засідання міськвиконкому, 
яке відбулося 25 червня. Саме 
на цьому засіданні розглядалося 
питання про знесення незаконно 
встановленого будівельного пар-
кану на земельній ділянці кому-
нальної власності.

Представник забудовника А. 
Захарченко був проти цього, по-
силаючись на ст. 31 Закону Украї-
ни «Про регулювання містобудів-
ної діяльності», де зазначено, що 
проектна документація на будів-
ництво об’єкта не потребує узгод-
ження з державними органами, 
органами місцевого самовряду-
вання, їх посадовими особами, 
юридичними особами, утворени-
ми такими органами.

Отже, автори відео роблять 

висновок, що «претензії і дії 
окремих депутатів надмірні та 
занадто прискіпливі. Це може 
свідчити про не зовсім законний 
інтерес, а можливо й про злочин-
ні дії. Бо за спинами депутатів 
невідомі пропонують будівель-
нику сплатити двадцять чоти-
ри тисячі доларів, поділитися 
новобудовами та ще натяка-
ють, що депутати — їх люди. І 
вони зупинять будівництво».

Далі знов наводиться телефон-
ний діалог між Андрієм та А. По-
номарьовою.

А далі йде такий текст  (цитую): 
«На підтвердження існування 

зрадницької бригади у стінах 
міськради свідчить вельми 
красномовна подія: напередодні 
засідання виконкому зловмисни-
ки зареєстрували в раді заяву 
начебто від імені забудовника 
з проханням припинити дозвіл 
на будівництво. Лише завдяки 
пильності мера міста Олексія 
Момота ця афера не пройшла. 
Але ж факт яскравий.

Далі наводиться пряма мова О. 
Момота: «В нас сьогодні зранку 
потрапила в поштову скриньку 
цей лист про відкликання декла-
рації нібито від забудовника. За-
мовника будівництва, наскільки 
я розумію. Я одразу подивився, 
— да, там можна подивитись 
коли, там є відеокамера, — я 
одразу дивлюся на підпис — він 
мені... ну, сумніви викликає»...

Потім йдеться про те, що на-
чальник відділу архбудконтролю 
Андрій Марцевой «завзято пе-
реконував присутніх, що будів-
ництво треба зупинити». А коли 
приїхала поліція, А. Марцевой 
заявив, що заяви немає і всі за-
цікавлені особи можуть вважати, 
що він її знищив. 

«Тож, — роблять висновок 
автори відео, — як кажуть, на 
крадії шапка горить».

До речі, виконком майже одно-
голосно (утримався О. Колодій)
проголосував за демонтаж пар-
кану (див. нижче).

Висновок авторів: «На жаль, 
після палких дискусій мер міста 
не став на захист законних ін-
тересів забудовників. Та навіть 
пожурив їх — мовляв, навіть 
якщо закон вас не зобов’язує, 
прийдіть до мерії з повагою та 
отримайте дозвіл. По людськи. 
Можливо, й справді так думає. 
А можливо, рятував репутацію 
Т. Бражнікової. Натхненниці та 
організаторки ганебного проце-
су переслідування». 

І пригрозили виконкому, який 
«маніпулює законом», правоохо-
ронними органами та судами.

Чекаємо.
В. Борзовець

Від редакції
Немає нічого дивного в тому, що забудовник, який звик дивитися на представниів місцевої вла-

ди виключно як на «шісток», яких завжди можна купити з потрохами, обурився до глибини душі 
коли зрозумів, що щось пішло не так. І вирішив показати Т. Бражніковій «де раки зимують», особ-
ливо не заморочуючись методами та прийомами за допомогою яких це робить. Тут і так все ясно.

Цікаво інше — як цю ситуацію використав в своїх інтересах О. Момот.
І громадські активісти, і прості вишгородці в соціальних мережах, і депутати на сесіях, і ми в 

своїх публікаціях неодноразово наголошували, що депутатська більшість О. Момота — це фак-
тично організоване злочинне угрупування під його керівництвом. Більшість вишгородців це вже 
точно знають. І О. Момот розуміє, що пробувати це спростувати просто немає сенсу. Отже, він 
пішов іншим шляхом — не спростовувати той факт, що в міській раді дійсно існує злочинне угру-
пування, а просто «перевести стрілки» на іншу людину. Мовляв, дійсно, існує в міськраді банда 
злочинців. Лише очолює її не міський голова, а секретар ради Т. Бражнікова. А входять в це угру-
пування всі депутати, які її підтримують. До речі, чисто «пацанський» прийом, який часто-густо 
використовують в своїх розбірках кримінальні авторитети...

Для того, щоб зробити такий висновок, достатньо згадати відео про «новий злочин банди виш-
городських здирників» з медіа-ресурсу «VIP ZLO», розміщене там 30 червня.  Пам’ятаєте: «На під-
твердження існування зрадницької бригади у стінах міськради свідчить вельми красномовна 
подія: напередодні засідання виконкому зловмисники зареєстрували в раді заяву начебто від 
імені забудовника з проханням припинити дозвіл на будівництво»? Так от, у забудовників не 
було і немає жодних причин говорити про чиєсь зрадництво. Це — термін з лексикону О. Момо-
та. Саме за його допомогою наш міський голова завжди характеризував Т. Бражнікову. Просто 
«журналісти-розслідувачі», точніше, заробітчани, найняті забудовником, проконсультувавшись 
з О. Момотом, здуру вставили це його улюблене визначення Т. Бражнікової в текст відео. Не по-
думавши, що, по-перше, воно сюди ніяк не клеїться, а по-друге, викриває О. Момота з головою.

До речі, буквально через хвилину після використання словосполучення «зрадницька брига-
да» в відео звучить фраза «Лише завдяки пильності мера міста Олексія Момота ця афера 
не пройшла». Іншими словами, головна думка тут така — мер в місті, в принципі, непоганий. 
Очолює банду здирників зовсім не він, а Т. Бражнікова... В голову якій О. Момот залізти не може.

Для тих, хто не розуміє чому О. Момот і К° вважають Т. Бражнікову зрадницею — згадайте 
її позицію по КП «Вишгородпастранс» та розслідування з цього приводу, проведене будівель-
но-транспортною комісією за її активною участю...    

Матеріал, який така собі Олена Черненко виклала 3 липня 
на сторінці А. Шевченка «Вишгород Вышгород Vyshgorod 
Uptown Вишгородський район»

ЩЕ ТРИ ВИСМОКТАНИХ 
З ПАЛЬЦЯ НЕДОЛУГИХ 

І БРЕХЛИВИХ «ВІДОСІКА»
ЗАБУДОВНИКІВ

24 червня на цьому ж сайті з’я-
вилося нове відео: «Вишгородсь-

цьому році суд розібрався і робо-
ти розпочалися. Гроші на хабарі 
місцевим здирникам кошторис 
не передбачав. Напевно саме 
тому 9 червня на будівельному 
майданчику з’явились члени де-
путатської комісії Вишгородсь-
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Земельна ділянка для зовнішніх розвідників. Звичайно, 
вони будуть тут тренуватися ловити шпигунів...

ВІТЧИЗНЯНИМ ДЖЕЙМСАМ
БОНДАМ ПОТРІБНО ДЕСЬ

ТРЕНУВАТИСЯ 

Але спочатку — про обгово-
рення цього питання спершу на 
засіданні «земельної» комісії, а 
потім — і на сесії. 

На засіданні комісії представ-
ник СЗР зауважив, що «у них був 
аналогічний об’єкт в Феодосії, 
але він залишився на тимчасово 
окупованій території в Криму». 
Тому, мовляв, виникла необхід-
ність в тому, щоб отримати 2 га 
землі на березі Київського моря. 

А на запитання В. Парчук чому 
вони обрали саме Вишгород, а 
не, наприклад, район, відповів, 
що потрібна «вода і наближеність 
до міста. Тим паче, ГЕС, страте-
гічний об’єкт».

Незважаючи на це, В. Виговсь-
кий підкреслив, що не вірить в 
те, що ця земля потрібна СЗР 
для якихось тренувань, а не для 
відпочинку.  

На пленарному засідані, де, як 
ми вже зауважили, представни-
ку СЗР України дали слово поза 
чергою, той зауважив, що вони 
вже вдруге звертаються до сесії 
з цим проханням. І мало не по-
клявся, що приватних будиночків 
на території бази не буде. При-
наймні — побудованих за власні 
кошти генералів...

Депутати «момотобільшості» 
представнику СЗР повірили і 
проголосували за цей проект рі-
шення.

ПРО ЩО ГОВОРИЛИ 
Д. БАЙДЕН І П. ПОРОШЕНКО 

19 СЕРПНЯ 2016 РОКУ
 Передмова А. Деркача: 
«Хотели бы освежить в памя-

ти события лета 2016 года. Тог-
да в нашем украинском Крыму, 
согласно публикациям в медиа, 
спецслужбами России была за-
держана группа из спецслужб 
нашей страны. Вот что писали 
медиа: «В июне 16-го года груп-
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О. Баланюк
Т. Бражнікова
Г. Булгакова
В. Виговський
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
М. Мельник
О. Момот
В. Нижник
О. Онищенко
В. Парчук
С. Пінчук
О. Поліщук
Ю. Попов
О. Ростовський
Б. Руденок
В. Сардак
О. Семенов
А. Тютюнник
О. Черняхівський
В. Шубка
А. Шока
І. Шубко

«Про надання дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення
 земельної ділянки у постійне 

користування Службі 
Зовнішньої Розвідки України»

2,1 га на вул. Парусній

26 червня на 2 пленарному засіданні 64-ї сесії міської ради першим до мікрофону вийшов пред-
ставник Служби Зовнішньої Розвідки України. І доповів, що (цитую): «Служба зовнішньої розвід-
ки вдруге звертається з питанням на розгляд виділення земельної ділянки для потреб і розбу-
дови інфраструктури Служби Зовнішньої розвідки...». А також підкреслив, що «запланований в 
рамках реалізації і розбудови інфраструктури об’єкт є розміщенням як тренувальної бази, так і 
підрозділу спецтехнічної розвідки. Зважаючи на те, що Служба є одним із найзакритіших  дер-
жавних органів в Україні, інформація щодо об’єктів будівництва не підлягає розголошенню, але 
ми в своєму зверненні підтвердили та повідомляємо, що будь-яке будівництво на цій ділянці 
буде здійснюватися виключно і за рахунок коштів державного бюджету».  

Мова, нагадаємо, йшла про надання СЗР України дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки площею 2,1000 га у постійне користування та постійної 
діяльності цієї організації. Депутати з більшості О. Момота підтримали цей проект рішення.

А через два тижні, а саме — 9 липня відбулася чергова прес-конференція А. Деркача та К. Кули-
ка в агентстві «Інтерфакс-Україна». В першій частині якої була оприлюднена телефонна розмова 
Д. Байдена та П. Порошенка, яка стосувалася деяких деталей біографії нинішнього керівника 
СЗР України Валерія Кондратюка. А саме — періода його керівництва Головним управлінням 
розвідки Міністерства оборони України. 

Так от, в цій розмові з’ясувалися деякі дуже цікаві подробиці... 

Земельна ділянка для тренувань 
українських джеймсів бондів. Питання 
одне — тренування в чому саме і для чого?

а посол Джефри Пайет, зная, 
что происходило на самом деле, 
дезинформировал своими заяв-
лениями мировую обществен-
ность, нас интересует не то, что 
эти высокопоставленные лица 
покрывали потенциального во-
енного преступника, воюющего с 
собственными мирными гражда-
нами. Пусть с этим разбирается 
Минюст США и другие компе-
тентные органы США. Нас инте-
ресует безопасность государства 
Украина и ее граждан. Так как 
согласно ст. 3 Конституции Укра-
ины высшими ценностями госу-
дарства являются человек, его 
жизнь и здоровье, честь и до-

па диверсантов проявила себя в 
Крыму, на технологической дам-
бе через озеро Сиваш. По пред-
варительной информации ди-
версанты хотели заминировать 
на ней дорогу и опоры ЛЭП. Что 
могло привести к экологической 
катастрофе. Если бы дамбу по-
дорвали, ближайшие села были 
бы затоплены. Эту версию отча-
янно опроверали у Петра Алек-
сеевича. Секретарь СНБО А. 
Турчинов, — нынешний началь-
ник штаба Петра Порошенко, — 
назвал сообщения о возможных 
террактах в Крыму «провокаци-
онным бредом».  Действитель-
но, тяжело представить, чтобы 
Президент государства, который 
пришел к власти на трагедии 
Майдана, за счет тотального до-
верия украинцев, мог себе позво-
лить дать распоряжение спец-
службам организовать теракт 
против своих сограждан ради со-
хранения собственного рейтинга. 
Тяжело поверить в то, что Поро-
шенко использовал отдельных 
представителей ВС для участия 
в диверсиях и террористических 
актах  против граждан Украины, 
проживающих в Крыму... То, что 
Петр Алексеевич готов был сде-
лать  с собственными гражда-
нами, заслуживает отдельного 
внимания правоохранительных 
органов Украины. Чтобы у Петра 
Алексевича не говорили «о вы-
дернутых из контекств фразах», 
публикуем разговор целиком. 
Предлагаю послушать».       

В кого не було можливості 
прослухати записи, пояснюю: Д. 
Байден говорить про те, що його 

Останнім часом за безпосередньої участі спецслужб Російської Феде-
рації здійснюється інформаційна війна, спрямована на подальшу деста-
білізацію в Україні, викривлений показ подій, які відбуваються в окремих 
регіонах країни, негативний вплив на Збройні сили України, правоохо-
ронні органи, органи безпеки, а також розвідувальні органи.

У окремих російських засобах масової інформації з’являються публікації, в 
яких з посиланням на якісь анонімні джерела в українській розвідці наводяться 
безпідставні, цинічні, «фейкові», а часом і сміхотворні твердження про стан 
справ у відомстві, завдання, які ставляться керівництвом, настрої серед осо-
бового складу тощо.

Подібні інформаційні «качки» є не чим іншим, як реакцією на тверду, рішучу 
і принципову позицію нового керівництва Служби зовнішньої розвідки Украї-
ни та інших вітчизняних розвідувальних органів, спрямовану на забезпечення 
національної безпеки України, здобування упереджувальної інформації щодо 
планів і намірів стосовно нашої держави, активізацію міжнародного співробіт-
ництва з іноземними партнерами, послідовне відстоювання національних інте-
ресів на міжнародній арені.

Абсолютно безпідставними та абсурдними є і твердження про нібито за-
лучення до участі в антитерористичній операції іноземних громадян та про 
якийсь набір українською стороною добровольців з числа мешканців інших 
країн за кордоном для їх участі у військових діях на території України, що з’яв-
ляються у закордонному інформаційному просторі.

В умовах нових викликів і загроз національній безпеці держави керівництво 
та особовий склад Служби зовнішньої розвідки України не піддаються на жодні 
провокації, інформаційні впливи з-за кордону та з боку так званої «п’ятої коло-
ни» всередині держави, демонструють єдність, патріотизм, відповідальне став-
лення до військового обов’язку, рішучість, свідомі високої місії, покладеної на 
них державою і докладають усіх зусиль для виконання поставлених завдань.

Прес-служба Служби зовнішньої розвідки України

Заява 
Служби зовнішньої розвідки 

України

команда проінформувала його з 
усіма подробицями щодо подій, 
які сталися на вихідних — з 7 
на 8. Перед цим, за словами Д. 
Байдена, подробицями поділив-
ся Клімкін з послом США. Далі Д. 
Байден говорить, що подібне не 
має повторитися. Мова йде про 
чотирьох аквалангістів, які зник-
ли. 

Порошенко виправдовується, 
що, мовляв був в цей час з візи-
том у Південно-Східній Азії. І що 
вжив усіх заходів, щоб таке не 
повторилося. І додає, що єдиною 
причиною, через яку він не хоче 
звільняти керівника ГРУ В. Кон-
дратюка є те, що тим самим вони 
визнають свою відповідальність. 
І що він зробить це пізніше. За 
декілька тижнів або за місяць. 

Коментар А. Деркача: «По ин-
формации закрытых источников, 
а также данных журналистов-рас-
следователей, диверсии должны 
были также проходить в аэро-
порту, на Керченской переправе, 
где могло пострадать большое 
количество мирного украинского 
населения. Но это не смущало 
организаторов несостоявшегося 
противоправного акта по устра-
шению собственного населения.  

Но нас интересует в этих за-
писях не то, что Байден не ин-
формировал и вводил в заблу-
ждение Сенат и Конгресс США, 

стоинство, неприкосновенность 
и безопасность. А еще есть 17 
статья (Конституции), которая 
гласит, что ВС Украины и другие 
военные формирования никем 
не могут быть использованы для 
ограничения прав и свобод граж-
дан или с целью свержения кон-
ституционного строя, устранения 
органов власти или препятство-
вания их деятельности. Так же 
эта статья гласит, что на террито-
рии Украины запрещается созда-
ние, функционирование любых 
вооруженных формирований, не-
предусмотренных законом. Как 
раз Конституцию нарушил Петр 
Порошенко. Нарушил с целью 
запугивания населения. Будут 
ли теперь представители партии 
Порошенко называть бредом за-
явления оппозиционных полити-
ков о том, что в 19-м году Петр 
Порошенко разыгрывал сцена-
рий эскалации конфликта для 
срыва президентских выборов? 
Об этом заявляла Юлия Тимо-
шенко в эфире «Доброго ранку, 
Україно!», передаче, которую в 
том числе и из-за этого эфира два 
года пытаются закрыть. Об этом 
заявляли другие оппозиционные 
политики, называя провокацию 
в Керченском проливе и после-
дующее военное положение по-
пыткой Порошенко уцепиться за 
власть и сорвать президентские 

выборы в Украине. И только ши-
рокий общественный резонанс 
и мизерный рейтинг доверия к 
пятому президенту остановили 
его от радикального сценария. 
Постоянно культивируя деятель-
ность парамилитарных форми-
рований, Порошенко сформиро-
вал ОПГ, в том числе  с участием 
отдельных представителей Воо-
руженных Сил в лице тогдашнего 
руководителя ГРУ министерства 
обороны Валерия Кондратюка. 
Как следует из записи, Порошен-
ко обещал наказать начальника 
ГУР Минобороны за незаконные 
несогласованные действия. В 
реальности это вранье. Потому, 

что через месяц после этого раз-
говора странным образом, ката-
ясь на водном мотоцикле, погиб 
заместитель главы Администра-
ции Президента генерал Андрей 
Таранов. А на его место был на-
значен генерал Валерий Кондра-
тюк. Почему именно сегодня мы 
публикуем эти записи? Потому, 
что один из участников событий 
— Валерий Кондратюк, который 
фигурирует в обнародованых 
записях, совсем недавно назна-
чен на должность руководителя 
Службы Внешней Разведки. Еще 
раз. Человек, имевший непосред-
ственное отношение к планиру-
емым террактам и диверсиям 
в отношении граждан Украины, 
сегодня входит в состав Совета 
Национальной безопасности и 
обороны, возглавляет Службу 
Внешней Разведки, подчиняясь 
непосредственно Президенту 
Украины!».          
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Перед законом всі рівні, однак депутати 
з більшості О. Момота — рівніші за всіх

Магазин «Квіти, подарунки та сувеніри», який прикрашає мі-
сто та кіоски поряд, які його псують 
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О. Баланюк
Т. Бражнікова
Г. Булгакова
В. Виговський
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
М. Мельник
О. Момот
В. Нижник
О. Онищенко
В. Парчук
С. Пінчук
О. Поліщук
Ю. Попов
О. Ростовський
Б. Руденок
В. Сардак
О. Семенов
А. Тютюнник
О. Черняхівський
В. Шубка
А. Шока
І. Шубко

«Про надання дозволу 
на розробку проекту 

землеустрою 
щодо відведення 

земельної ділянки в оренду 
ФОП Білоусову О. В.»

Перше.  
Як нам стало відомо, власни-

ця магазину «Квіти, подарунки 
та сувеніри» Олена Зеленкевич 
з 2013 р. неодноразово зверта-
лася до керівництва Вишгород-
ської міської ради з проханням 
надати їй в довгострокову орен-
ду земельну ділянку, яка при-
лягає до її магазину. З метою її 
благоустрою. Ось, наприклад, її 
звернення від 26.12.2013 р. (ци-
тую): «При оформленні своєї зе-
мельної ділянки (під магазином 
— авт.) мені була надана вико-
піровка з генплану, на підставі 
якої я розробляла проект земле-
устрою. В процесі оформлення 
площа якимось чином зменши-
лась. Протягом більше, ніж 10 
років я наглядаю за прилеглою 
ділянкою: прибираю смітя, сад-
жаю квіти. Звертаюсь до Вас в 
четвертий раз, прошу з увагою 
поставитись до до мого про-
хання...».    

А ось що їй на це звернення 23 
січня 2014 р. відповів тодішній 
міський голова В. Решетняк (ви-
конавець — Л. Свистун):

«...Повідомляємо, що відве-
дення вказаної земельної ділян-
ки відповідно до вимог ст. ст. 
123, 124, 134 Земельного кодек-
су України можливо лише за ре-
зультатами земельних торгів.

На даний час вказана земель-
на ділянка не включена в перелік 
земельних ділянок, право оренди 
на які набуваються за резуль-
татами земельних торгів».

10.06.2015 р. О. Зеленкевич 
направивши аналогічне звернен-
ня до міськради, отримала ще 
одну відповідь. За підписом М. 
Решетнікової. Про те, що «про 
розгляд даного питання на чер-
говій сесії міської ради буде пові-
домлено додатково».

Насправді ж ще 18 грудня 2014 
р. виконком міської ради прийняв 
рішення №279 щодо встанов-

Вопрос только — какому имен-
но из президентов. Служба 
внешней разведки — это спец-
структура, имеющая силы, на-
выки и средства, которые могут 
быть использованы незаконно 
для проведения террористиче-
ских акций, диверсий, прово-
каций против граждан Украины 
осенью этого года с целью по-
сеять хаос, убрать с поста за-
конно избранного президента 
Украины Зеленского в тот или 
иной способ. Очень важно, что-
бы уже завтра Кондратюк был 
снят с занимаемой должности, 
как генерал-лейтенант, перешед-
ший черту, и даже, по мнению 
вице-президента США Джо Бай-
дена, организовавший в авгу-
сте 2016 года несовместимые с 
понятием международного пра-
ва диверсии и провокации. Мы 
должны не допустить повторения 
Крымского сценария 2016 года. 
С попытками дестабилизации и 
диверсий осенью 2020 года. Нас 
как граждан Украины интересует 
вопрос недопущения вполне воз-
можного нелигитимного прихода 
к власти бывшего президента 
Украины Порошенко. Мы публи-
куем это с целью остановить 
партию войны  и не допустить 
реванша Порошенко, который го-
тов использовать любые методы, 
в том числе военные формиро-
вания, использовать, как он уже 
использовал правоохранитель-
ные структуры да и весь государ-
ственный механизм в личных и 
корыстных целях. У Порошенко 
осталось колоссальное влия-
ние на государственные органы 
власти. С помощью кураторов в 
лице отдельных коррумпирован-
ных представителей Демократи-
ческой партии  США, он способен 
назначать и расставлять своих 
людей при Президенте Зелен-
ском. Если добавить сюда пол-
ную неспособность действующих 
правоохранительных органов 
противостоять ОПГ Порошен-
ко, перспектива госпереворота 
видится вполне реальной. Нам 
действительно искренне жаль, 
что сегодня на пресс-конфе-
ренции мы разбиваем иллюзии 
наших патриотически настроен-
ных сограждан. Но недопустимо, 
чтобы Верховный Главнокоман-
дующий назначал людей, кото-
рые контролируются Порошенко 
и которые вместо обещанного 
мира организовывают и пытают-
ся проводить диверсионные акты 
в отношении мирного населения. 
Если они были способны на это 
в прошлом, значит они способны 
на это и в будущем».     

В. Борзовець    

Від редакції
Можливо, «орли В. Кон-

дратюка» дійсно збираються 
тренуватися на цих двох гек-
тарах у Вишгороді. Однак, в 
чому саме? В тому, як краще 
влаштувати теракти та дивер-
сії проти нас з вами для того, 
щоб повернути в президент-
ське крісло П. Порошенка?

...Щодо заяви Прес-служби 
Служби зовнішньої розвідки 
України, то ця смішна суміш 
пафосних закликів, лозунгів і 
виправдань нас ні в чому не 
переконала. Навпаки — ще 
більше впевнила у тому, що 
рішення сесії, про яке йдеть-
ся, слід негайно скасувати. І 
чим раніше це буде зроблено, 
тим краще.  

ку. Де їй і порадили звернутися 
до голови цієї комісї Д. Новицько-
го з відповідної заявою. 

В заяві О. Зеленкевич, зокре-
ма, зазначила (цитую): «...Вка-
зане рішення (виконкому — авт.) 
не відповідає Порядку розмі-
щення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької 
діяльності згідно Наказу №244 
від 21.10.2011 р. Міністерства 
регіонального розвитк, будівни-
цтва та житлово-комунального 
господарства України.

На даний час не затверджена 
комплексна схема розміщення 
тимчасових споруд міста Виш-
города. 

 Враховуючи вище викладене, 
прошу Вас скасувати рішення 
виконкому Вишгородської місь-
кої ради №279 від 18.12.14 р. 
та прибрати дану тимчасову 
споруду з центральної вулиці м. 
Вишгорода...».

10 вересня виконком пояснив 
О. Зеленкевич, що виконком про-
сто так, бо комусь захотілося, 
свої рішення не скасовує і пора-
див їй звернутися до суду. 

Однак перед тим, як це зроби-
ти, О. Зеленкевич вирішила 23 
грудня 2015 р. звернутися вже до 
нового міського голови О. Момо-
та і попросила надати документи, 
на підставі яких О. Білоусов вста-

новив біля її магазину свій МАФ.
О. Момот надав О. Зеленкевич 

копії рішення виконкому №279 
від 18.12.2014 р. за підписом 
т.в.о. міського голови О. Рачинсь-
кого, паспорту прив’язки та ескізу 
фасаду.

О. Зеленкевич спробувала це 
рішення виконкому скасувати че-
рез суд, однак суддя Вишгород-
ського райсуду С. Купрієнко їй в 
позові відмовив.

Більше того — ще через дея-
кий час депутат М. Кравченко між 
магазином «Квіти, подарунки та 
сувеніри» і кіоском О. Білоусова 
встановив ще й свій кіоск. Теж 
вночі.

...А кіоск О. Білоусова за цей 
час якимось чином перетворив-
ся... на капітальну споруду. Під 
яку його власник на сесії, про 
яку йдеться, і отримав земельну 
ділянку. 

Так от, виникає питання: як 
саме це могло статися? Як вза-
галі без виділення на сесії зе-
мельної ділянки під капітальне 
будівництво і оформлення від-
повідних проектних та дозвіль-
них документів МАФ міг перетво-
ритися в капітальну споруду? І 
чому це питання не зацікавило 
депутатів, які проголосували за 
цей проект рішення? 

В. Борзовець

лення на земельній ділянці, яку 
просила в оренду О. Зеленкевич, 
МАФу площею 25 кв. метрів. 

Однак, встановили МАФ лише 
в ніч з 12-го на 13-те серпня 
2015 р. Нагадаємо, що в цей час 
обов’язки міського голови вже ви-
конувала М. Решетнікова.

А вже зранку 13 серпня О. Зе-
ленкевич була в міськраді, де як-
раз зібралася на засіданя комісія 
з питань стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-

Якщо представник СЗР України попросився першим до мікро-
фону тому, що не могли чекати зовнішньо-розвідувальні спра-
ви, то О. Білоусов, — бізнес-партнер Д. Корнійчука,— вийшов 
до мікрофону одразу після нього тому, що поспішав кудись в 
зв’язку із сімейними обставинами. 

По-перше, він підкреслив, що просить надати йому 170 ква-
дратів під нерухомим майном — кіоском «Торти-хліб». По-друге, 
за порадою Д. Корнійчука з місця підтвердив, що два дерева 
біля кіоску, на місці якого має бути магазин, спилювати не буде 
(як ми написали в минулому номері). 

Питань до нього у депутатів не виникло. А от у нас вони є. 

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
(Витяг)

18 грудня 2014 року №279                                                                     м. Вишгород
Про погодження місця розташування
тимчасової споруди

Розглянувши звернення фізичної особи-підприємця Білоусова Олексія Воло-
димировича... та інші документи, відповідно до Наказу Міністерства регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, України «Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприєм-
ницької діяльності» №244 від 21.10.2011 року, ст. 30 Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених 
пунктів», рішення Вишгородської місьбкої ради № 1/23 від 30.10.2006 р. «Про за-
твердження правил благоустрію територій, дотримання тиші в громадських місцях, 
торгівлі на ринку у м. Вишгороді», виконавчий комітет... міської ради ВИРІШИВ: 

1. Погодити місце розташування тимчасової споруди для провадження під-
приємницької діяльності:

1.1. Фізичній особі-підприємцю Білоусову Олексію Володимировичу (тимча-
сова споруда торгівельного призначення, а саме, торгівля кавою) за адресами: м. 
Вишгород, пр. І. Мазепи, поруч з буд. №8 (біля «Приват-бану»); м. Вишгород, вул. 
Дніпровська, поруч з буд. №1 (поруч з супермаркетом «ЕКО»); м. Вишгород, вул. 
Кургузова, б/н (напрти Вишгородського РВ ГУ МВС України в Київській області)...

Т. в. о. міського голови                                                О. Рачинський

Від редакції
Зазвичай для того, щоб щось побудувати, сесія спочатку ви-

діляє земельну ділянку. Потім згідно з цільовим призначенням 
земельної ділянки робиться проект, береться дозвіл на початок 
будівництва і т. д. і т. п. Потім споруда здається в експлуатацію. 
Принаймні, саме так О. Зеленкевич будувала свій магазин. 

Однак, це — довгий і важкий шлях, яким ідуть лише прості 
смертні. 

Що стосується наших місцевих небожителів, тим паче — з 
депутатськими мандатами, то вони можуть іти набагато прості-
шим і ефективнішим шляхом. Спочатку — поставити на шма-
точку землі, який сподобався, собачу будку. Без всяких сесій і 
голосувань. Просто рішенням виконкому. Потім, коли всі звик-
нуть до неї, тихенько поміняти будку на трохи більшу. Потім 
— розказати, що це вже не просто собача будка, а капітальна 
собача будка. А вже після цього прийти на сесію і сказати де-
путатам, що «в мене отам капітальна споруда стоїть, потрібно 
під неї виділити земельну ділянку. Прошу підтримати». Якщо є 
депутатська більшість, яка не стане задавати зайвих питань і 
проголосує — все буде нормально. 

Так що — дерзайте, шановні момотодепутати! Поки у вас є 
більшість — вам все дозволено...

64-та сесія міськради
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Повний абзац!..

Синекура Олександра Баланюка:
більше подорожуємо і відпочиваємо 
за бюджетний кошт, ніж працюємо

В №4(343) від 28 травня ц. р. ми надрукували дослідження керівника ГО «Чи-
стий шлях» М. Онуфрієва під назвою «Реконструкція стадіону «Енергетик» — 
«прозора» корупційна схема мера О. Момота та О. Баланюка», де йшлося про те, 
що усі договори, які стосуються цього проекту, були укладені із двома компанія-
ми — ТОВ «Бест-Проект» (ЄДРПОУ 40578485; керівник — Максименко Андрій Іва-
нович) та ТОВ «Басфон» (ЄДРПОУ 41211185; виконавчий директор Максименко 
Андрій Іванович). 

Автор матеріалу стверджував, що «порушення законодавства про публічні за-
купівлі полягає в тому, що усі роботи, які були замовлені у ТОВ «Басфон» та 
ТОВ «Бест-Проект»... фактично є однією послугою — роботами з реконструкції 
стадіону «Енергетик» у нашому місті. 

Трохи пізніше з’ясувалося, що частина робіт, пов’язаних з реконструкцією 
стадіону «Енергетик» виконується на території яхт-клубу «Енергетик», де вже не 
перший рік хазяйнує О. Баланюк — чи то як керівник КП «УФКС», чи то як голова 
ГО «Яхт-клуб «Енергетик», яке «прописане» в с. Нові Петрівці... 

О. Баланюк — учасник серйозних форумів за кордоном. Що ж, красиве жит-
тя за рахунок місцевої громади потрібно ще вміти собі влаштувати... 

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

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я №103
(по особовому складу)

від 12 квітня 2019 року                                                 м. Вишгород
Про відрядження                                      
  

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши запрошення SANSAILING I.I.C. від 11.04.2019 
року:

1. Направити БАЛАНЮКА Олександра Івановича — директора 
КП «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородсь-
кої міської ради» у відрядження до Іспанії з 15 квітня 2019 року по 26 
квітня 2019 року (12 календарних днів) для участі у форумі з метою 
розвитку спортивного туризму.

Підстава: запрошення SanSailing I.I.C. 
2. На час відрядження БАЛАНЮКА Олександра Івановича тим-

часове виконання обов’язків директора КП «Управління з розвитку 
фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради» покласти 
на Клименка Віталія Григоровича — завідувача стадіону. 

3. Головному бухгалтеру КП «Управління з розвитку фізичної 
культури та спорту Вишгородської міської ради» здійснити нараху-
вання та виплату коштів відповідно до чинного законодавства. Всі 
витрати за відрядження сплачуються за рахунок приймаючої сторони. 

І от — продовження 
історії та ще купа інтимних 
подробиць про таємне жит-
тя О. Баланюка. Які нещо-
давно оприлюднила газета 
«Вишгородське дзеркало» 
та передрукувала сторінка 
«Вишгород — рідне місто» 
у Facebook. 

Втім, слово авторам пу-
блікації Владиславу Ду-
лапчію та Миколі Онуфрієву 
(цитуємо):

«... А найцікавіше те, 
що коли ми приїхали в ГО 
«Яхт-клуб «Енергетик», 
що знаходиться у м. Виш-
город та яким також ке-
рує Олександр Іванович 
Баланюк, то побачили, 
що ті ж самі працівники, 
які, начебто, оформлені у 
ТОВ «Бест-Проект» і ТОВ 
«Басфон», що встановлю-
вали навіс над тренаже-
рами на стадіоні «Енерге-
тик» за 1.000.000 грн та 
виконували інші роботи 
з реконструкції стадіону, 
на спортивному майдан-
чику яхт-клубу влашту-
вали собі робочу зону та 
зварюють інші металеві 
споруди для реконструкції 
стадіону.

Дуже зручно прилашту-
вався Олександр Іванович 
Баланюк. Сам собі зробив 
замовлень на суму біля 
11.000.000 грн бюджетних 
коштів за останні пару 
років та у себе ж на тери-
торії яхт-клубу їх виконує.

Інформація з цього при-
воду передана до правоо-
хоронних органів. Триває 
слідство.

Не можемо також не 
згадати про невеличкі 
витівки шановного пана 
Баланюка відносно його 
заробітної плати.

Тим, хто знають Олек-

сандра Івановича, також 
добре відомо, що він непо-
ганий судноводій та дуже 
полюбляє підзаробити на 
цьому своєму хоббі іно-
земної валюти. Пана Ба-

ланюка, як капітана яхти, 
винаймають туристи, 
котрі хочуть здійснити 
морський вояж наприклад, 
Середземним морем. Він 
вилітає у країну відправ-
лення яхти, тиждень або 
два «капітанить», після 
чого повертається у Виш-
город. Такі незадекларо-
вані заробітки капітана 
Баланюка тривають вже 
багато років.

Але ж останні 5 років, 
Олександр Іванович є ди-

ректором КП «УФКС» і по-
винен ходити на роботу! 
А туристи, і тим більше 
їх кошти, чекати не мо-
жуть та й не хочуть! Що 
ж робити?! Але й тут хи-
трими ділками вихід було 
знайдено!

Від дружніх Баланюку 
громадських організацій 
до канцелярії Вишгород-
ської міської ради почи-
нають надходити листи 
з проханням відпустити 
директора КП «УФКС» у 
ВІДРЯДЖЕННЯ, в зв’язку з 
тим, що у Туреччині (Кіпрі, 
Греції, Ховатії, Іспанії, 
Італії) ніяк не можуть 
провести конференцію 
або семінар без нашого 
Олександра Івановича! Ну 
і звісно ж, Олексій Момот, 
— друг Олександра Бала-
нюка, — відряджає його у 
ці «експедиції» зі збереже-
ням заробітної плати в 
КП «УФКС» на час відряд-
женнь. Подібних поїздок, 
згідно з розпорядженями 
О. Момота, за останні 
роки було 15! Таким чином 
Олександр Іванович, як то 
кажуть, «и рыбки с кре-
ветками съел и на кресло 
директора сел…».

До речі, це навіть зі сто-
рони виглядає як певне 
знущання, але знущання 
над нами, платниками по-
датків, оскільки, фактич-
но за наш рахунок пан Ба-
ланюк здійснює свої вояжі 
Середземним морем. Осо-
бливо якщо почитати чу-
дові формулювання мети 
«відряджень» керівника КП 
«УФКС».

Наприклад — «для 
участі у діловій зустрічі з 
колегами задля обговорен-
ня теми розвитку спор-
тивної інфраструктури», 
«для обміну досвідом в 
сфері спорту та туризму, 
заохочення іноземних інве-
стицій та захисту навко-
лишнього середовища» 
або «для участі в форумі з 
метою розвитку спортив-
ного туризму». Ну те, що 
Олександр Баланюк у нас 
відомий спотривний ту-

рист — ми всі це по його 
фотографіям у Фейсбуці 
регулярно бачимо. Але, 
робити це за бюджетний 
рахунок — це неподобство 
та відкритий злочин від-
носно громади.

Та для пана Баланюка і 
його спільників, схоже, це 
чергова непогана схема, 
еге ж?». 

Доречі. Тільки що нам 
зателефонував читач і 
повідомив, що О. Баланюк 
придбав непоганий срібля-

сти «Мерседес». Поздоров-
ляємо, Олександре! 

...Залишається лише 
нагадати про те, «Як ТОВ 
«Житлошляхбуд» бігові 
доріжки на стадіоні «Енер-
гетик» ремонтувало...». 
Саме так називалося жур-
налістське дослідження, 
яке було надруковано в 
№8(307) та в №9(308) на-
шої газети від 15 вересня та 
6.10.2017 р. Детально вив-
чивши проектну докумен-
тацію, кошториси та акти 
виконаних робіт, ми прийш-
ли до висновку, що витрати 
на цей ремонт були значно 
завищені. Що було зробле-

но або з відома керівника 
КП «УФКС» міської ради, 
яке було замовником цих 
ремонтних робіт, або через 
повну некомпетентність О.  
Баланюка. На превеликий 
жаль, ні міський голова 
О. Момот, ні депутати, ні 
правоохоронні органи не 
зацікавились цим дослід-
женням. А безкарність, як 
відомо, призводить до ще 
більших злочинів. 

То ж, нічого дивного в 
тому, що О. Баланюк ор-
ганізував фіктивні публічні 
торги, де між собою «зма-
гались» фірми, які нале-
жать одній і тій же людині 
— ТОВ «Басфон» та ТОВ 
«Бест-Проект». Як нічо-
го дивного немає і в тому, 
що   працювали ці фірми на 
території яхт-клубу «Енер-
гетик», де незрозуміло на 
яких підставах хазяйнує 
чи то КП «УФКС» міської 
ради, чи то ГО «Яхт-клуб 
«Енергетик». Іншими сло-
вами — хазяйнує особисто 
О. Баланюк, який виступає 
зразу в двох іпостасях. Та 
ще й проводить тут комер-
ційну діяльність, збираючи 
з власників яхт кошти за 
зберігання яхт та різні го-
сподарські послуги — без 
видачі їх власникам та 
власникам споруд будь-я-
ких платіжних документів...

Втім, про ці «подвиги» О. 
Баланюка ми ще розпові-
мо. Чекайте.

В. Борзовець     
Від редакції
Синекура (від лат. sine сura — без турботи) — так 

в середньовічній Європі називали церковну посаду, 
яка, з одного боку приносила непоганий дохід, а з 
іншого — не вимагала особливої праці. В перекладі 
на сучасну мову — це добре оплачувана посада, де 
не потрібно особливо напружуватися. 

Чому О. Баланюк став директором КП «УФКС» місь-
кої ради? Чому він вже майже п’ять років очолює 
депутатську комісію з питань законності, депутатсь-
кої етики, контролю за виконанням рішень ради та 
її виконавчого комітету? Яка практично не працює? 
Адже, здавалося б, не існує в міській раді депутата, 
який би менше підходив  і на одну, і на другу посаду?

Та тому, що він — член команди О. Момота, який 
піде на все заради цієї команди і її ватажка. На 
будь-які порушення та злочини. Професійність, мо-
ральність, чесність, сміливість тут ніякого значення 
не мають. Бо ціниться лише одне — особиста від-
даність ватажку банди. За це О. Момот таким бала-
нюкам та іншим лісогорам, корнійчукам, руденкам, 
маткам, мельникам непогано платить. Не лише бюд-
жетними, — нашими з вами, — коштами. А й землею, 
МАФами, певними «коврижками» в їх бізнесах. А 
ще — прикриває їх всілякі оборудки від різних пе-
ревірок контролюючих та правоохоронних органів. 

Однак, проблема далеко не в О. Момоті і К°, на 
яких, як кажуть, проби немає де ставити. Головна 
проблема — в виборцях, яких чомусь не цікавить як 
саме і в яких кількостях ці «слуги народу» розкра-
дають  кошти та матеріальні цінності, які належать 
міській громаді. Всім нам. Справа в виборцях, які 
задовольняються подачками, та й то в основному 
перед черговими виборами — копійчаними лавоч-
ками, клумбочками, в крайньому разі — сквериками 
і спортмайданчиками. Які отримують кілька тисяч 
гривень зарплати і трохи більше півтори тисячі пен-
сії. А у разі нещастя роками чекають матеріальної 
допомоги. На яку завжди не вистачає коштів. 

Ну, от ніяк наші виборці не можуть зрозуміти, що 
між їх жебрацьким рівнем життя і рівнем корупції в 
країні існує прямий зв’язок. І корупція ця не десь там 
далеко — у ВР України чи Кабміні, а у них під носом. 
В міській раді. Серед депутатів, яких вони обирають.


