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(Продовження — на стор. 2)

54-та сесія міськради 

20 липня о 16:46 на сторінці Т. Бражнікової з’явився наступ-
ний пост: «До уваги громади Вишгорода! 30 липня 2019 року о 
10.00...  відбудеться пленарне засідання 54 сесії Вишгородської 
міської ради з наступним порядком денним (скорочено — авт.):

1. Про заслуховування звітів комунальних підприємств за І 
півріччя 2019 р.

2. Про внесення змін до рішення... міськради від 21.12.2018 р. 
№ 48/2 «Про Вишгородський міський бюджет на 2019 рік».

3. Про затвердження змін до комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд... для провадження підприємницької діяль-
ності...

4. Про прийняття у комунальну власність об’єктів інженерної 
інфраструктури.

5-7. Про внесення змін до рішень «Про прийняття у комуналь-
ну власність об’єктів інженерної інфраструктури»: від 30.08. 
2018 р. №43/7; від 21.12.2018 р. №48/11; від 28.02.2019 р. №50/5.

8. Про надання дозволу на проведення експертної грошової 
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу.

9-11. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність:  гр. Анташке-
вич І. А. (9); гр. Вакульчик М. М. (10); гр. Віту О. С. (11);

12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном на 5 
років гр. Григоренку А. М.

13-15. Про надання дозволу на розробку проектів землеу-
строю щодо відведення земельних ділянок у власність: Коро-
ченко О. П., Риндюк Н.О. (КІГ «Гідромеханізатор», 13);  Єлістра-
товій Т. В., Яковенко Н. М. (ГБК «Автомобіліст» (14); Єременку 
В. В. (15).

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у постійне користування 
ЖБК «МОЛОДІЖНИЙ».

17-20. Про надання дозволу на розробку проектів землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки у власність: Зайцю 
Д. П. (17); Кучмію О. В. (18); Перегонцевій І. А. (19); Проценку Є. 
Б. (20); 

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в постійне користування 
РО «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БО-
ГОРОДИЦІ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УАПЦ м. ВИШГОРОД...».

22-24. Про надання дозволу на розробку проектів землеу-
строю щодо відведення земельних ділянок у власність: гр. Ро-
манчуку О. А. (22); Сущенко Т. М. (23); Татарой Г. К. (24).

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ТСК- 
ЦЕНТР».

26-32. Про надання дозволу на розробку проектів землеу-
строю щодо відведення земельних ділянок у власність: гр. Ху-
долію А. Ф. (26); Черняхівському А. І. (27); Галицькій А. І. (27); 
Головаченко А. М. (28); Гренчуку Г. В. (29); Гринь Ю. І. (30); Базюк 
А. М., Базюк О. М., Лутовинова Г. М., Лутовинов К. І. (ГК «Лісний, 
(31); Данилову Б. В. (32); 

33-43. Про затвердження проектів із землеустрою: ТОВ «ЕЛЕК-
ТРОННІ ІННОВАЦІЇ» (33); гр. Звездіну В. М. (34); Кравченку С. В. 
(35); Левчуку О. Д. (36); Мартиненко В. М. (37); Міщенко А. В. (38); 
Пильцову В. О. (39); Пономаренку М. І. (40); Прошку О. В. (41); 
Симончуку П. М. (42); Тимку О. О. (43).

Знову про землю... для
 «своїх» і « потрібних»

«Слуга народу» має 254 мандати
у новій Верховній Раді України 

Скільки місць в Раді будуть 
мати партії, які туди пройшли

Слуга народу
Опозиційна платформа «За життя»

Батьківщина

Європейська солідарність

Голос

Інші партії

Самовисуванці
Представники округів, де вибори не відбулись
(Окуповані Росією території)

Попередні результати підрахунку 98,11% бюлетенів

Голоси Місця
за списк. 

Разом

43,18%
13,02%
  8,18%
  8,11%
  5,83%

Місця
по маж. 

124
  37
  24
  23
  17

130
    6
    2
    2
    3
   10
   46
   26

254
  43
  26
  25
  20
  10
  46
  26

Вибори-2019
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54-та сесія міськради 

Знову про землю... для «своїх» і «потрібних»  
(Продовження. Початок на стор. 1)

Алла Петрова Є такий Звєздін Ігор Валерійович, радник 
голови нацполіції. дружина — працівниик генпрокурату-
ри. Люди не бідні, однієї тільки зарплатні минулого року 
отримали з дружиною під мільйон, але не погребували 6 
тисячами якоїсь соціальної допомоги. Має декілька квар-
тир, одну з них у Вишгороді. Позаминулого року вже отри-
мав у Вишгороді земельну ділянку. Але це ж мало, треба 
ще одну (п. 34 порядку денного). І не купити, а отримати 
надурно. Причому для особистого сільського (!) господар-
ства, — як імператор Діоклетіан, вирощуватиме капусту. В 
мене питаннячко — чи це часом не корупція? https://www.
pravda.com.ua/rus/news/2017/08/10/7151909/

Та Сама Юлія Юлія А ще є депутат й зам.директора КП 
«Управляюча компанія» ВМР Кучмій О. В. питання 18

Алла Петрова Кучмія я не помітила :) Намагають-
ся встигти нахапатися.

Аркадий Зволинский нацгвардии город миллио-
ны дарит — ментам участки раздает — Татьяна 
сколько все таки денег нацикам отдали,?
Тоня Тесленко Вже бажалось би і Вчителям хоч 
щось отримати!!!

Та Сама Юлія Юлія Й ще цікавить питання 28 Головачен-
ко А.М. — це випадково не дружина районного депутата ?

Алла Петрова думаю, що так, і ще Черняхівський 
якийсь

Наталья Огойко Черняхівський Анатолій Івано-
вич, напевно батько Олексія Анатолійович - місце-
вого депутата, той що лікар
Наталья Огойко Головаченко Володимир Віталій-
ович - депутат, ще в серпні 2018 земельку отриму-
вав, а тепер явно черга дружини Анни Миколаївна, 
як там у них все чудненько складається...
Алла Петрова Я пам’ятаю це прізвище лише з 
історії намагання якось прибрати собі наш басейн. 
А от в якості депутата щоб воно прозвучало -- не 
чула жодного разу. Як і всіх депутатів районної 
ради від міста. Лише один якось виступав на гро-
мадських слуханнях. Виступав добре. Але їх там 
5, і вони десь ховаються весь час. 

Наталья Огойко Головаченко ще очолює 
«ВИШГОРОДСЬКА БАТЬКІВСЬКА РАДА»

Наталья Огойко

Алла Петрова могутня організація :) її коли-не-
будь чутно? може, роздає картонні подяки А4, які 
масово закупає міськрада
Алла Петрова Черняхівського викреслюємо, це 
всього лише гараж, і Кучмія так само. І Головачен-
ко теж гараж. Не будемо чіплятися до дрібниць
Наталья Огойко Так усім потрібно землю під га-
раж, а виділяють ізбранним...

Алла Петрова Наталья Огойко Це взагалі тупіко-
вий шлях — одноповерхові гаражі. Він проблеми 
всього міста із зберіганням машин не вирішує і 
ніколи не вирішить. А іншу проблему створює — 
перешкоджає інфраструктурному розвитку міста.

Сергей Костюк Тетяна, дякую вам за мозкових параз-
итів))) 

Сергей Костюк Тетяна, мене усю компанію цікавить лише 
одне питання — чому вам так мало коштів на виборчу ком-
панію виділили? Не довіряють?

Тетяна Бражнікова Виділили??? А хто мав виді-
лити?

Тетяна Бражнікова Дякую до речі за цікавість!

Тетяна Бражнікова Враховуючи бюджет моєї кам-
панії, а також те, що розпочала її пізніше інших - 3 
місце в місті та 8 по округу говорить про довіру ви-
борців, за що я їм дуже вдячна!

Алла Петрова І прізвище № 23 здалося мені знайомим 
https://112.ua/.../chinovniki-s-bolshoy-dorogi-kak...

Алла Петрова на шляху до набережної біля пам’ 
ятника чорнобильцям. Попи безбожно пруть всу-
переч громаді 

Тетяна Бражнікова По 21 те саме, я так розумiю 

Alina Kovalyova Та скільки ж можна?? Ніяк не за-
спокояться! А хоч би й в іншому місці.. Особисто я 
проти! Вистачить вже на одне місто стільки храмів. 
І так вже наліпили їх скрізь. При чому за містом їх 
не влаштовує, їм або самісінький центр, або набе-
режну подавай. Центр, набережна, історико-куль-
турний заповідник. Решта, мабуть, не по фен-шую. 

Левинчук Диана Алла Петрова они же попьl!!!!У 
них ничего святого нет!!!

Алла Петрова Левинчук Диана ну да, вони себе 
вважають зразком святості, нащо ще щось святе?  

Наталья Огойко Сподіваюсь, що відстоїте зе-
мельку на набережній, у Вишгороді храмів достат-
ньо, потрібні школи, садочки, лікарні!!! 

Ольга Шийка Шийка и Валага опять в пролёте!!!!!

Тетяна Бражнікова Дпт? 

Ольга Шийка Так уже готов! 

Богдан Шийка Ззаду

Богдан Шийка Ну ну До дитячих садочків добралися ще 
і до земельних питань доберемся шановні пани депутати 
мери і їх заступники Пора вам згадувати позу яку в народі 
називають «раком»!!! Ззаду

Семья одного из руководителей 
НПУ приобрела дорогостоящее 
имущество после его повышения

Родственники заместителя главы департамента 
защиты экономики Нацполиции Игоря Звездина стали 
владельцами квартир в Киеве и Днепре и таунхауса 
под Киевом после его повышения по службе.

Об этом говорится в сюжете программы «Схемы».
Согласно информации, в декабре 2015 года младший 

брат Игоря Звездина Александр приобрел имущественные 
права на квартиру в новостройке недалеко от центра Киева.

Весной 2017 года право собственности на уже готовую 
квартиру оформил на себя Валерий Звездин — отец чинов-
ника (имущественные права на нее были приобретены в 
декабре 2015-го).

В апреле 2017 года он также приобрел участок и часть 
таунхауса на 124,6 квадратных метра в Вышгороде. С 2014-
го Валерий Звездин также владеет автомобилем Toyota 
Highlander, право на управление которым есть у полицей-
ского Игоря Звездина.

Когда Игорь Звездин работал начальником управления 
защиты экономики Нацполиции в Днепропетровской об-
ласти в 2016 году, его теща оплатила паевой взнос и впо-
следствии получила акт приема-передачи квартиры в ново-
стройке в Днепре.

По словам отца Игоря Звездина Валерия, средства на 
имущество он заработал в России.

«Я работаю в Сургуте, заместителем директора строи-
тельной компании. 25 лет там работаю. Сейчас нахожусь 
здесь (в Украине) в отпуске», — сказал он.

Игорь Звездин на письменный запрос «Схем» на время 
выхода передачи не ответил.

Из задекларированного собственного имущества семьи 
Игоря Звездина — квартира и дом в Луганске, два автомо-
биля и около 75 000 долларов.

Игорь Звездин работает правоохранителем более 18 лет, 
его жена Наталья Звездина — сотрудница Генеральной 
прокуратуры Украины.

В августе-ноября 2015 года Игорь Звездин возглавлял 
управление противодействия преступности в Луганской об-
ласти.

В ноябре-декабря 2016 года он был начальником управ-
ления защиты экономики Нацполиции в Днепропетровской 
области, а с декабря 2016 года занимает должность заме-
стителя начальника департамента защиты экономики Наци-
ональной полиции Украины.

Чиновники с большой дороги: 
Как построить имение, 
работая в «Укравтодоре»

«...В свое время замглавы «Укравтодора» Владимира Су-
щенко уволили после публикации видео, на котором мужчи-
на, похожий на Сущенко, договаривается о распределении 
двух миллиардов гривен, выделенных на ремонт дорог. 

...Дом Владимира Сущенко расположен в 50 километрах 
от Киева. Зарегистрирован на жену Татьяну.

На этой же улице живет мать Владимира Сущенко Клав-
дия Алексеевна. Мы имели возможность оценить всю эту 
благодать в течение недели — ожидая уволенного чиновни-
ка, у которого, вероятно, должно появиться немало свобод-
ного времени. Параллельно с дежурством наша съемочная 
группа пыталась выйти на Сущенко другими способами.

«Марко беспокоит. «Укравтодор». Я говорил с Владими-
ром, он попросил его не беспокоить. — Почему? — Немнож-
ко напряг. Почему? Почему вы задаете такие вопросы? Я 
спросил его, можно ли дать его номер. Он сказал: «Марко 
не говори глупостей. Прошу не беспокоить», — сказал нам 
по телефону пресс-секретарь Славомира Новака Марко 
Маркович.

В декларации бывшего заместителя руководителя 
«Укравтодора» указаны три квартиры в Киеве. Две из них 
— в элитной новостройке, на одном этаже. Общая их сто-
имость, указанная в декларации, — 1 816 070 гривен. Не-
движимость Сущенко с женой приобрели еще в 2015 г. Но 
за два года они сюда так и не переехали, рассказала нам 
консьерж. Кроме дома и трех квартир, у Владимира Сущен-
ко есть еще одна недешевая собственность — земельный 
участок на 700 соток в Вышгороде.

В декларации указана его стоимость — одна гривна. 
Мы написали запрос в Вышгородский городской совет с 

просьбой объяснить, как экс-чиновник получил кусок земли 
на берегу Днепра. В ответ получили вот такое объяснение:

«Решение о передаче в собственность земельного 
участка Сущенко Владимиру было принято на основании 
ходатайства Сущенко к Вышгородскому городскому сове-
ту об утверждении проекта по землеустройству относи-
тельно отвода в собственность, а также согласованного 
проекта по землеустройству».

В собственности жены В. Сущенко — компания «Житло-
шляхбуд» в том же Вышгороде. Она владеет пятьюдесятью 
процентами этого предприятия, основной профиль которого 
— ремонт дорог. По данным поисково-аналитической систе-
мы 007, за время работы В. Сущенко в «Укравтодоре» ком-
пания получила более 30 заказов на 9,5 миллионов гривен. 
Преимущественно — от Вышгородского горсовета. Тендеры 
от «Укравтодора» она не выигрывала. Мы позвонили в ком-
панию узнать ее адрес. Женщина, которая ответила на наш 
звонок, давать телефон руководства и называть фактиче-
ский адрес «Житлошляхбуду» отказалась...

Артур Левинчук По 21 питанню де місце розташування?

Від редакції
До речі, про ТОВ «Житлошляхбуд» ми вже писали в 

спеціальному номері нашої газети від 15 вересня 2017 
р. (№8(307) в матеріалі «Як ТОВ «Житлошляхбуд» бі-
гові доріжки на стадіоні «Енергетик» ремонтувало... 
Майже детективна і сторія журналістського розсліду-
вання одного будівництва».

Де дуже детально проаналізували і власне будівни-
цтво бігових доріжок, і співробітництво цієї компанії 
з нашою міською радою загалом (замовлення від О. 
Момота посипалися на ТОВ «Житлошляхбуд» як з рогу 
достатку саме з моменту скандального звільнення В. 
Сущенка в березні  2017 р.), і про статки сім’ї Сущенків 
на той момент, і про засновників цього товариства. 

Нагадаємо: згідно декларації за 2015 рік кандидата 
на посаду в. о. заступника Голови Держагенства авто-
мобільних доріг України В. М. Сущенка їх сім’я вже тоді  
мала: три квартири в Києві — площею 110, 92 та 56 ме-
трів, чотири земельні ділянки — площею 733 кв. м у 
Вишгородському районі, площею 2500 кв. м у Бровар-
ському районі, площею 500  та 2000 кв. м в с. Гоголів 
Броварського району та два житлових будинки пло-
щею 99  та 312 кв. м в с. Гоголів Броварського району. 

В 2011 р. ТОВ «Житлошляхбуд» отримало від нашої 
міської ради 1 замовлення (1 млн. 69 тис. 600 грн.); в 
2012 р. — 2 замовлення (3 млн. 503 тис. 800 грн.); в 2016 
р. — 1 замовлення (505 тис. 200 грн.); в 2017 р. лише до 
22 серпня — 15 замовлень на 4 млн. 852 тис. 500 грн.

Отже, одна ділянка площею 733 кв. м у Вишгородсь-
кому районі у бідак Сущенків вже є. У Вишгороді, на-
чебто, теж. Для повного щастя невистачає ще однієї.  
Площею 0,0365 га по вул. Ватутіна. Під ОСГ. 
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За три місяці своєї бурхливої діяльності  
КП «Вишгородпастранс» витратило 7 млн., 
заробило — 47 тис. грн. Пройдисвіт О. Момот
вкотре звинувачує у цьому депутатів

І знову ми змушені «незлим, тихим» словом згадати нову си-
стему голосування, яка на початку цього року, завдяки зусиллям 
О. Момота та його першої заступниці М. Мельник, з’явилася у 
депутатів ради. Систему, яку востаннє згадували... аж в позами-
нулому номері нашої газети (в матеріалі «Депутат голосує «за», 
а система показує «проти»...»). В зв’язку із скандалом з приводу 
голосування «свободівців» В. Парчук та В. Нижника. 

Нагадаємо: ці двоє депутатів при розгляді проекту рішен-
ня «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки цільове призначення якої змінюється гр. 
Калінкіну М. М. (площею 0,2500 га, площею 0,2500 га)» на 52-й 
сесії 7 травня ц. р., за їх словами, проголосували «проти». А на 
офіційному сайті міськради з’явилася інформація, що В. Парчук  
проголосувала «за», а В. Нижник — «утримався».

До речі, довести, що збій стався саме в системі голосування, 
а не помилилися самі депутати, виявилося неможливим. Хоча 
сам характер помилки і особистості, про яких йдеться, свідчать, 
на наш погляд, швидше не проти них, а проти системи голосу-
вання. Окрім того, дуже дивним виявилося те, що саме ці двоє 
опозиційних депутатів помилилися, причому одночасно, і — не 
на свою користь...  

Отже, як тут не згадати і скандал, який супроводжував впро-
вадження цієї системи (із звільненням начальника оргвідділу 
виконкому О. Глави), і попередження В. Виговського на 50-й 
сесії міськради з приводу можливих зловживань завдяки їй?.. 

ДО РОЗГЛЯДУ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

Однак, виявилося, що справа 
не лише в можливих зловживан-
нях: сесія про яку йдеться, фак-
тично розпочалася на півтори 
години пізніше запланованого 
саме через черговий збій в ро-
боті нової системи голосування. 
Втім, формально сесію відкрили 
майже вчасно. 

Т. Бражнікова оголосила, що М. 
Підвисоцький склав депутатські 
повноваження, а його місце зай-
няв наступний «списочник» БПП 
«Солідарність» Олександр Они-
щенко. Який одразу ж і  прийняв 
присягу депутата.

Звернув на себе увагу виступ 
В. Виговського (скорочено): 

«...Я хотів проінформувати де-
путатів і громадськість про деякі 
події. Минулого четверга в мало-
му залі адмінбудинку відбулася 
розширена нарада по питанню 
пасажирських перевезень у на-
шому місті. Були представники 
поліції, КОДА, наче обговорили 
все конструктивно. Але я почув, 
що мер та його заступник Т. Іва-
нов написали листа в облдержад-
міністрацію з вимогою скасувати 
397-й маршрут... Це настільки 
мене заділо, що я прямо сказав 
Трохиму Сергійовичу, що він є 
членом злочинного угрупування. 
...Просто взяли і бандитським ме-
тодом прибрали конкурента. Це 
одне питання. 

Друге. Я на минулій сесії    за-
давав питання меру стосовно 
того, коли  штучне покриття, 
зняте з тренувального футболь-
ного поля, можна буде покласти 
по вишгородським спортивним 
майданчикам. Нічого зроблено 
не було, я й не сумнівався в цьо-
му. Але ми проїхали з депутатом 
Семеновим у яхт-клуб. У Бала-
нюка лежить це покриття, все 
нормально, діти граються там. А 
місто цього позбавлено. На жаль. 
Якось дико на це все дивитися... 
Людина при посаді, при можли-
востях, а нічого не робить.   

Як на мене, тут у нас дійсно 
якесь організоване злочинне 
угрупування працює. Освоюють-
ся кошти, якісь «ліві» оборудки 
робляться,  депутатська біль-
шість це все благословляє... Мені 
соромно на все це дивитися, але 
факти є факти. Немає нормаль-
них рішень. Є витрати грошей на 
ФОПи, на «Вишгородпастранс», 
— зараз ми почуємо звіти під-
приємств... Це я власне до того, 
що (вказуючи на О. Момота) я на-

віть не знаю що питати в цієї лю-
дини, тому, що результату ніякого 
не буде. Оскільки вона стоїть на 
чолі цього злочинного угрупуван-
ня. Отака ситуація у нас в місті. 

О. Момот на це відповів, що, 
по-перше, міська рада листа в 
КОДА не писала щодо закрит-
тя маршруту №397, це був лист 
громадської організаціі, по-друге, 
щодо штучного покриття, воно 
знаходиться на балансі у КП 
УФКС. І зауважив (звертаючись 
до В. Виговського): 

— Вам пояснювали, що воно 
буде...

— Коли?! — запитав з місця В. 
Виговський.  

— Ви ж розумієте, що такі ро-
боти безкоштовно не робляться 
— відповів О. Момот. — За це 
треба заплатити. За підоснову, 
за щебень, за все. Ми сьогодні 
на сесії тільки виділимо гроші 
на благоустрій, щоб ми могли це 
зробити. Ви як депутат мали б в 
цьому розбиратися, а не виходи-
ти і огульно тут розказувати...  

В. Парчук повідомила присут-
ніх про те, що вже неодноразово 
зривається засідання бюджетної 
комісії. Це, на її думку, неповага 
до депутатів, які приходять на 
засідання, а голови комісії не-
має. Засідання призначається 
на останній день перед сесією. 
Бюджетні питання не розгляда-
ються. Тому потрібно, зауважила, 
депутат, щось робити. Можливо, 
ставити питання про звільнення 
голови комісії з посади, оскіль-
ки він не справляється зі своїми 
обов’язками. 

— На цю сесію бюджетна 
комісія не розглянула жодного 
питання. І це вже не вперше — 
наголосила В. Парчук.  

Колега голови комісії В. Шуб-
ки О. Кучмій пояснив, що той 
«останні три місяці знаходиться 
на спортивних зборах». 

...Після цих двох виступів депу-
тати спробували затвердити по-
рядок денний, однак — не змог-
ли: система голосування дала 
збій. Була оголошена перерва і 
розгляд проектів рішень поряд-
ку денного розпочався лише о 
10.30. 

НАЙБІЛЬШ 
РЕЗОНАНСНІ ПИТАННЯ 

Бюджет хотілося прийняти
швидко і без обговорення

Першим О. Момот запропону-
вав розглянути проект рішення 
«Про внесення змін до рішення 
Вишгородської міської ради від 
21.12.2018 р. № 48/2 «Про Виш-
городський міський бюджет на 
2019 рік», який стояв у порядку 
денному під номером 2. Причина 
— «щоб відпустити Ігоря Вікторо-
вича (начальника фінансово-бух-
галтерського відділу І. Мирієвсь-
кого — авт.), бо йому потрібно 
працювати».

Цікаво правда — бюджетна 
комісія проект не розглянула, 
сесія вчасно не розпочалася (а 
скільки питань!), наступне пи-
тання — звіти комунальних під-
приємств, які всі так чекають че-
рез звіт КП «Комунальник», а тут 
ще й Ігор Вікторович одразу по-

цікавився чи є сенс доповідати... 
Складається враження, що і О. 

Момоту, і І. Мирієвському дуже 
не хотілося привселюдно обгово-
рювати куди саме і скільки саме 
виділяється коштів з бюджету. 
Але — довелося. Оскільки на 
питання чи є необхідність такого 
обговорення одразу кілька депу-
татів (опозиційних, зрозуміло), 
відповіло, що є, а В. Виговський 
ще й запропонував «пройтися по 
кожному пункту». 

Втім, аналіз цього проекту рі-
шення — окрема тема. А ми 
лише наведемо тут виступ жите-
ля міста Андрія Шитікова після 
того, як було закінчено доповідь 
і В. Виговський поцікавився чому 
не виділено коштів на недобудо-
вані дитсадки, а О. Момот від-
повів, що «у нас іде фінансуван-
ня згідно з графіком»: 

« — Ми знаємо, що будується 
два корпуси окремих садочка і 
один садочок. Це — довгобуди. 
Ми теж це знаємо. В мене таке 
питання: яка собівартість ква-
дратного метра кожного з цих 
об’єктів? Чому ці об’єкти буду-
ються так довго?  Я почув — мі-
льон туди, мільйон сюди... Любі 
друзі! Перед вами стоїть фінан-
совий директор, свого часу, бу-
дівельного холдингу. Ви так ладу 
ніколи не наведете. Якщо будете 
оцими мільйонами, знаєте, як 
фокусники... Маніпулюють. 

Яка ефективність вкладання 
коштів? Скільки коштує метр ква-
дратний кожного з цих об’єктів?.. 
В мене таке побажання: треба, 
щоб ви розуміли яка ефектив-
ність витрачання бюджетних ко-
штів...». 

На що О. Момот зауважив: 
— Я можу вам відповісти за 

садочок, який будується по про-
вулку Шевченка. Це той садочок, 
замовником якого є Вишгородсь-
ка міська рада. І який будується 
повністю за кошти міської ради. 
Зараз пройдено експертизу по 
результатах наради з новим 
очільником Київської облдержад-
міністрації, буде пройдено ще 
одну експертизу, державну...  По-
передньо. Є методика Мінрегіон-
буду. Яким затверджено ціни на 

перерахунок по квадратному ме-
тру. Вартість одного квадратного 
метру, згідно цієї методики — 21 з 
копійками тисяча, вартість по на-
шому об’єкту — 20 тисяч чотири-
ста. Тобто, менше навіть... Зараз 
буде висновок...     

А. Шитіков поцікавився чи ці 
цифри проходять аудит. 

Відповідь О. Момота: 
— Вони проходять другу вже 

експертизу! Що значить аудит?.. 
Вартість об’єктів «Ластівка» і 
«Чебурашка» треба адресувати 
замовнику будівництва — Київсь-
кій облдержадміністрації. Повні-
стю всі функції від нас забрано. 
Функцію технагляду, функцію 
авторського нагляду, функцію 
замовника будівництва. Від нас 
тільки кошти.  

А. Шитіков:
— Можна подивитися з іншого 

боку. Будинки житлові будуються 
швидко. Один поверх — півміся-

ця. Тобто, за один місяць — два з 
половиною, три поверхи. Це щоб 
ви розуміли. Свого часу, я був 
ще маленьким, я пам’ятаю, як 
будувалися оці «хрущовки». Пра-
цювали безперервно. І вдень, і 
вночі. Вночі були прожектори... Я 
бачу, що зараз за два роки не мо-
жуть побудувати садочок!    

Зауважити з цього приводу 
можна лише одне: методикою 
Мінрегіонбуду, (якщо вона, навіть, 
не була спеціально прописана 
так, щоб використовуючи її мож-
на було легко красти бюджетні 
кошти), можна крутити, як циган 
сонцем. Це — по-перше. По-дру-
ге, ми почули, що експертиза 
поки що була лише приватна. 
Що покаже державна експертиза 
особисто мені буде дуже цікаво. 
По-третє, як будують приватники 
і міська рада можна побачити на 
прикладі «Ярославичів-2» біля 
СШ «Сузір’я». Які почали будува-
тися приблизно в той же час, що 
й дитсадок, про який йдеться. 

За цей час приватна структура 
звела чотири 25-типоверхівки. Це 
— 100 поверхів величезної пло-
щі. А міська рада не спромоглася 
звести три, значно меншої...    

Звіти комунальних 
підприємств, зокрема — 
КП «Вишгородпастранс» 

Почнемо з того, що навіть де-
путати звіти керівників кому-
нальних підприємств отримали 
лише за день до сесії. Звичайні 
громадяни ознайомитися з ними 
взагалі не мали можливості. Це 
— щодо відкритості роботи нашої 
міської ради взагалі. Тепер щодо 
звіту, зокрема, директора КП 
«Вишгородпастранс» Я. Вітряно-
го. Коротко.

Як з’ясувалося з його виступу, 
підприємство почало працювати 
з березня ц. р. Здійснює переве-
зення по трьох маршрутах: 

— м. Вишгород-ст. метро Г. 
Дніпра (лише пільговики, безко-
штовно);

— вул. С. Кульчицького-Сади 
Дніпра (через Вишгород, 7 грн.);

— по місту, «одиничка», авто-
бус «Богдан» (в оренді).

Автобуси, які працюють на двох 
перших маршрутах, взяті в лізинг 

на 3 роки під 20,5%, загальна 
сума — 9 млн 800 тис.

За час роботи підприємством 
витрачено 6,8 млн. грн., з яких 4,2 
млн. це лізингові платежі.  Інші 
платежі (2,6 млн.) — придбання 
паливно-мастильних матеріалів, 
бензину, технічне обслуговуван-
ня, заробітна плата і т. ін.       

Паперовий звіт Я. Вітряного по-
требує окремого аналізу, ми його 
зробимо в наступному номері, а 
тут коротко поінформуємо чим 
саме ще цікавилися депутати.  

А. Черняхівський зауважив, що 
звіт поданий на 3-х сторінках і з 
нього неможливо зрозуміти яка 
структура витрат підприємства.

— Наприклад, витрати на 
утримання підприємства (1 млн. 
300 тис.). Що в це входить? Або 
вказана кількість перевезених 
людей. Як ви вели облік? І як пе-
ревірити, що він відповідає дійс-
ності?

З’ясувалося, що підрахунок 
осіб був приблизний. Щодо кон-
тролю того, чи не їздять пільго-
вим автобусом платоспроможні 
громадяни, то такий контроль не 
ведеться. Водій цього робити не 
може. А от конкретні цифри по 
витратах Я. Вітряний знає і може 
назвати «кому цікаво».

В. Парчук поцікавилася чи пе-
ред виїздом на рейс робиться 
медичне обстеженння водіїв і де 
знаходиться база підприємства. 
Перевірка робиться, відповів Я. 
Вітряний, база знаходиться в с. 
Н. Петрівці.

В. Круковець зауважив, що 
жодна цифра у «звіті» ніяк не під-
тверджена. І закликав депутатів 
таку «нісенітницю» не прийма-
ти. А Я. Вітряному доручити на 
наступну сесію підготувати нор-
мальний звіт. Щоб кожна цифра 
була підтверджена. 

В. Виговський запитав у Я. 
Вітряного : «Якщо підприємством 
за 4 місяці витрачено майже 7 
млн. грн., а зароблено 47 тис. 
грн., цікаво через скільки років ви 
станете прибутковим підприєм-
ством?».  

Замість Я. Вітряного на це за-
питання відповів О. Момот (ци-
тую): «Ви це запитання задаєте 
вже втретє і я втретє змушений 
вам відповідати: якби депутатсь-
кий корпус свого часу підтримав 
закупку необхідної кількості авто-
бусів для участі в тендері, воно 
було б прибутковим. Всі разом 
тут прийняли рішення зупинити-
ся на двох автобусах». 

На що негайно зреагував В. 
Дулапчій (цитую): «Очень тро-
гательную историю мы слышим 
сейчас от Алексея Викторови-
ча. Хочу напомнить ему о ли-
сточке формата А-4, на котором 
какой-то очень глупый человек 
написал бизнес-план по созда-
нию этого коммунального пред-
приятия и Алексей Викторович с 
трибуны точно так же ухмыляясь 
или улыбаясь, рассказывал, что 
на второй месяц они сами себя 
будут окупать и зарабатывать! 
Мы видим, что прошло полгода и 
никто ничего не окупает и не за-
рабатывает. И это предприятие 
зарабатывать не будет никогда. 
Потому, что это глубоко дотаци-
онное предприятие. На данный 
момент мы потратили уже 7 млн. 
грн. практически, заработали 45. 
Прекрасный бизнес-план, госпо-
да депутаты. Поздравляю вас! 
Ездит этот автобус по заявке «ба-

54-та сесія міськради 
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 Початок на стор. 3)

54-та сесія міськради 

тальйона им. Малышева» (фонд 
святой Ольги). Но несколько 
дней назад весь Фейсбук был 
разочарован и расстроен, что пе-
рестали обычных людей возить 
бесплатно. Так у меня вопрос: вы 
вообще ожидаете когда-нибудь 
получать прибыль?

Я. Вітряний відповів, що це 
може стати можливим лише 
якщо вони вийдуть на тендер по 
перевезенню пасажирів до Києва 
і його виграють. 

О. Семенов: 
— Я просто згадую ті аргу-

менти, якими нас переконували, 
коли мова йшла про створення 
цього підприємства в зв’язку з 
ТОВ «Авто-Лайн». Як тут мер і 
депутати деякі говорили: «Та ви 
що?! Такий маршрут — Вишго-
род-Київ! Він не може бути збит-
ковим! Він суперприбутковий! 
Зараз черга стоїть на організацію 
таких маршрутів!»

На що знову, вже вкотре О. Мо-
мот вигукнув: «Ну ви ж тоді не 
проголосували за закупівлю не-
обхідної кількості автобусів, щоб 
прийняти участь в тендері і здій-
снювати платні перевезення! Ми 
би вийшли на платний маршрут і 
ми б його виграли!»

Т. Бражнікова:
— Колеги, я хотіла, чесно кажу-

чи, прокоментувати цю ситуацію, 
яка виникла і дискусію. Ну, люби, 
Боже, правду! Ну, нема в мене 
запитань на сьогоднішній день 
до цього директора. Ми створи-
ли це підприємство. Ми найняли 
його на роботу. Людина прийшла 
і розказала вчора на комісії, від-
повіла на кожне запитання, яке їй 
задавали. Да, ці цифри, які наве-
дені, по фінансово-господарській 
діяльності, він пояснив, що це 
була заробітна плата. Да, були 
паливно-мастильні матеріали. 
В підсумку ми бачимо по цьому 
звіту, що дійсно за цей період 
витрачено на підприємство 6,8 
мільйонів. Багато це? На мою 
думку це дуже багато. Що ми з 
цього маємо? Ми маємо пере-
везення пільгових категорій. Ми 
маємо позитивний однозначно 
соціальний ефект від людей. Це 
— величезне навантаження на 
бюджет. Я з цим теж погоджуюсь.  
Але ми з вами повинні відповісти 
на запитання: що зараз з цим 
всім робити? Разом з Ярославом. 
Але не він винуватий. Ну, от про-
сто таке враження, да, там — не 
підтримувати, чи звіт поганий, чи 
ще щось... Він відповідає за ту 
ситуацію, яка є. Тендер не вигра-
ли? Не подались. Да, немає тої 
прибутковості, на яку в тому чис-
лі і я розраховувала. І я буду од-

нозначно нести за це в тому чис-
лі і політичну відповідальність. 
Наразі я вважаю, що нам треба з 
вами, беручи всю цю ситуацію до 
уваги, беручи всі ці цифри, сідати 
разом за стіл переговорів на про-
фільній комісії і вирішувати що 
нам робити. Хай нам запропону-
ють які є у нас найближчі тенде-
ри. Можливо, це — не перевезен-
ня з міста на Г. Дніпра, можливо, 
ще якісь є тендери. Ярослав, ви 
можете зробити, проаналізувати 
куди ви можете їздити? Вчора 
Ярослав відповів на це запитан-
ня по двох автобусах. Чи треба 
закупівлю робити ще додатко-
вих автобусів? (Звертаючись до 

Я. Вітряного): Ви сказали, що це 
не обов’язково, що можна брати 
інші автобуси в оренду і працю-
вати. Тому я закликаю до кон-
структивної дискусії, розумію, 
що ми очікували, принаймні, я, 
коли голосувала за це питання, 
— і за створення, і за виділення 
коштів, — я очікувала, що під-
приємство дійсно буде заробля-
ти. Сталося — ну, як сталося. Ще 
раз повторюю — моя політична 
відповідальність за це буде одно-
значно. Але я не хочу на цьому 
зупинятись, я хочу просто обго-
ворити з усіма як можна вийти з 
цієї ситуації. Чи приймати рішен-
ня про ліквідацію і не витрачати 
кошти, чи розробляти якусь стра-
тегію його розвитку.  Все, дякую.

Підсумок цій «дискусії» (бо нія-
кої дискусії, насправді, не було), 
підвів О. Балуєв. Нагадавши Я. 
Вітряному, що після Нового року 
КОДА було проведено вже два 
конкурси, де розподілялися 300 
маршрутів. І КП «Вишгородпа-
странс» міг би взяти участь в 
тендерах. Якби хотів. І навіть 
міг би спробувати зайняти 397-й 
маршрут...

Отже, пройдисвіт О. Момот як 
мантру продовжує повторювати 
байку про те, що «якби депутати 
у свій час підтримали пропозицію 
придбати шість автобусів, а не 
два, то ми б взяли участь у тен-
дері і КП «Вишгородпастранс» 
було б прибутковим». 

І жоден депутат жодного разу, 
чуючи цю маячню, не встав і не 
сказав: знаєш що, друже, ти нія-
кий не міський голова, а просто 
блазень! Навіщо ти брешеш в очі 
нам усім? Ти ніколи не пропо-
нував нам придбати шість авто-
бусів! І це ніколи не було умовою 
того, щоб взяти участь у тендері! 

За три місяці своєї бурхливої діяльності 
заробило — 47 тис. грн. Пройдисвіт О. Момот

І ми ніколи не відмовлялися 
придбати шість автобусів! Ти що, 
вважаєш нас усіх, а заодно і всіх 
вишгородців лохами? 

А мені, коли я попросив О. 
Момота уточнити коли саме де-
путати відмовилися зробити КП 
«Вишгородпастранс» прибутко-
вим, О. Момот просто не відповів. 
А от депутату відповісти був би 
зобов’язаний. Що ж, підемо ін-
шим шляхом: напишемо місько-
му голові відповідний запит...

Що ж до ситуації, яка склала-
ся з КП «Вишгородпастранс», 
то особисто мене просто обурив 
виступ Т. Бражнікової. Його суть, 
як бачите, зводиться до такого 

собі обережного вибачення: зви-
няйте, шановні, трохи помилили-
ся з голосуванням. Розраховува-
ли на одне, а отримали інше. Да, 
винуваті, але давайте щось вирі-
шувати! Все дуже легко і просто.

Оскільки я був присутній на всіх 
сесіях, де вирішувалася доля 
абсолютно ідіотської і чисто ко-
рупційної ідеї О. Момота щодо 
створення КП «Вишгородпа-
странс» та його фінансування в 
умовах існування купи нелегаль-
них перевізників у Вишгороді, 
стверджую наступне. 

Ніяка це була не помилка з 
боку депутатської більшості за-
галом та фракції «Самопомочі», 
очолюваної секретарем міськра-
ди Т. Бражніковою, зокрема. Ра-
зом з «громадськістю», в особах, 
наприклад, керівника благодійно-
го фонду Св. Ольги В. Малишева 
з його «армією» любителів про-
строченої «халяви» та записно-
го «націоналіста» В. Сидорчука, 
який бігав по залу і верещав, що 
КП «Вишгородпастранс» потрі-
бен місту, як повітря. 

Так, це була зовсім не по-
милка. Це була дуже свідома і 
продумана підтримка відверто 
провального з точки зору логіки і 
бюджетної політики, та корупцій-
ного проекту, запропонованого 
брехуном і аферистом О. Момо-
том. Достатньо згадати виступи 
на кількох сесіях з цього приво-
ду депутатів Ю. Колодзяна, В. 
Виговського, О. Семенова, В. 
Круковця, директора ТОВ «Ав-
то-Лайн» О. Балуєва, громадсь-
кого активіста В. Дулапчія, на-
решті, публікації в нашій газеті. 
Достатньо згадати аргументи, які 
наводили прихильники створен-
ня КП «Вишгородпастранс» та 
«бізнес-план» на шматку паперу, 

В кого майно числиться на балансі — той ним і користується. Штучне покриття тренувального футбольного поля «зберігається» в яхт-клубі «ім. Баланюка» 

Олександр Онищенко Валерій Виговський

написаний «лівою ногою», який 
неочікувано для О. Момота і К° 
з’явився в сесійній залі. 

Щось незрозуміти в цій ситуації 
могла, хіба що, пенсіонерка без 
вищої освіти з «батальйону В. 
Малишева». Але — не секретар 
міської ради, досвідчений юрист 
Т. Бражнікова. 

Інша справа — чому вона це 
зробила. Та тому, що посада. 
Тому, що влада. Тому, що можли-
вості. Тому, що зарплата, нареш-
ті. Тому, що у Т. Бражнікової, як і у 
її «старших братів» з ВР України, 
ніколи не вистачало сміливості 
й мужності прямо в очі сказати 
негіднику й коррупціонеру, зло-
чинцю, що він — негідник, коруп-
ціонер і злочинець. І члени «Сва-
мопомочі» завжди намагалися 
бути хорошими для всіх. 

Так що непотрібно зараз, пані 
Бражнікова, корчити гарну міну 
при поганій грі і робити вигляд, 
що ви, начебто, «просто помили-
лися». І закликати всіх «думати 
що з цим усім робити». 

По-перше, закликайте до цьо-
го своїх друзів-депутатів з біль-
шості. Я нагадаю кого саме. 

За створення підприємства, 
окрім вас, голосували О. Бала-
нюк, Т. Войтович, Ю. Дрьомін, 
С. Жадан, О. Клавдієнко, В. Ко-
стюченко, О. Кучмій, М. Мель-
ник, М. Підвисоцький, С. Пінчук, 
О. Поліщук, О. Ростовський, В. 
Сардак, О. Черняхівський, І. 
Шубко, А. Тютюнник, О. Момот, 
Б. Матко.   

За затвердження програми ро-
звитку КП «Вишгородпастранс» 
окрім вас голосували: О. Бала-
нюк, Т. Войтович, Ю. Дрьомін, 
С. Жадан, О. Клавдієнко, О. 
Кучмій, М. Мельник, С. Пінчук, 
О. Поліщук, О. Ростовський, В. 

Сардак, А. Тютюнник, О. Мо-
мот, Б. Матко. В. Шубка.

З виділення коштів окрім вас 
голосували: Ю. Дрьомін,  С. 
Жадан, О. Клавдієнко, М. Крав-
ченко, В. Костюченко, О. Куч-
мій, В. Лісогор, О. Лісогор, М. 
Мельник, О. Момот, В. Сардак, 
Ю. Попов, Б. Руденок, О. Чер-
няхівський, А. Шока, В. Шубка, 
І. Шубко, А. Тютюнник, О. Мо-
мот, Б. Матко.     

От з ними, Тетяно Олексієвно, 
і сідайте за стіл в кабінеті вашого 
духовного отця О. Момота і ду-
майте що робити. Туди ж можете 
запросити «батальон В. Малише-
ва з громадськимо діячем В. Си-
дорчуком впридачу. 

Якщо ні до чого не додумає-
тесь, пропоную програму дій. 

Перше: скиньтесь по декіль-
ка сот тисяч гривень і поверніть 
в міський бюджет 7 млн. Друге: 
напишіть заяви на складання де-
путатських повноважень в зв’язку 
з нездатністю їх чесно та сумлін-
но виконувати. Третє: напишіть 
колективну заяву в прокуратуру 
чи в ДБР (проконсультуйтесь) 
на лідера злочинного угрупуван-
ня, в яке ви самі й входили, О. 
Момота. З вимогою притягнути 
всіх його членів та керівника до 
кримінальної відповідальності. 

Як один з прикладів його чис-
лених злочинів наведіть приклад 
його (і вашої) участі в знищенні 
ТОВ «Авто-Лайн», лобіюванні 
інтересів нелегальних перевіз-
ників, ТОВ «Європастранс» і 
ПП «А. Т. Н.» та розкраданні 
бюджетних коштів міського 
бюджету шляхом створення 
КП «Вишгородпастранс» та 
його фінансування. 

Викладіть в цій заяві суть зло-
чину, в якому також брали участь 
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КП «Вишгородпастранс» витратило 7 млн., 
вкотре звинувачує в цьому депутатів

Андрій Шитіков

...Правда, О. Момоту залиши-
лися «нелегали». А ще — просто 
вбивчо  збитковий «Вишгородпа-
странс».  Ну, як пояснити депута-
там і виборцям, що підприємство, 
за яке ти особисто агітував півро-
ку, обіцяючи, що воно буде над-
прибутковим, зжерло за 4 місяці 
7 мільйонів бюджетних коштів?

А дуже просто: висмоктати з 
пальця байку про те, що в цьому 
винуваті... депутати. Що-що, а 
брехати і звинувачувати інших у 
власних гріхах О. Момот великий 
майстер. Як, втім, будь-який гро-
мадянин з типово кримінальним 
мисленням. 

Звичайно, ця маячня купи не 

тримається. Достатньо згадати 
оцю замітку Т. Іванова, надру-
ковану в газеті «Вишгород» від 
9 лютого ц. р., де він пояснює, 
що КП «Вишгородпастранс» не 
взяло участі в тендері зовсім не 
тому, що в нього недостатньо 
взятих у лізинг автобусів, а тому, 
що «транспортною поліцією 
до організації та забезпечення 
маршруту необхідною інфра-
структурою було висунуто ряд 
зауважень». Які міськрада не 
встигла виконати.

Окрім того, Я. Вітряний прямо 
заявив (і це підтвердила у своїй 
палкій промові Т. Бражнікова), 
що для участі у конкурсі автобуси 
можна просто орендувати.

Тож, що маємо у підсумку? 
Мера-брехуна, колишнього 

«форточніка», який «кришує» не-
легальних перевізників і обкра-
дає міський бюджет на мільйони 
гривень щомісячно.

Чиновників КОДА, депутатів 
районної ради та більшість депу-
татів міської ради, які, фактично, 
є членами організованого зло-
чинного угрупування. 

«Контролерів» і правоохорон-
ців-бізнесменів, які замість того, 
щоб зупиняти та попереджати 
правопорушення і злочини, самі 
є злочинцями.              

Ну, і ТОВ «Авто-Лайн» — пе-
ревізника, з яким розправилися 
по-бандитські — в дусі 90-х. За-

працівники Київської облдер-
жадміністраціі, Вишгородських 
РДА та райради, Вишгородського 
міськвиконкому, депутати Виш-
городської міської та районної 
ради, працівники   Київського ме-
жрегіонального управління «Укр-
трансбезпеки», правоохоронці 
Київської області та Вишгородсь-
кого району.

Суть злочину полягала в на-
ступному. Впевнившись одра-
зу після приходу на посаду, що 
оборудка начальника управління 
інфраструктури Київської ОДА В. 
Галицького з перемогою на кон-
курсі ПАТ «АТАСС-Бориспіль» 
над ТОВ «Авто-Лайн» залиши-
лась без наслідків, О. Момот 
вирішив приєднатися до кампанії 
по усуненню ТОВ «Авто-Лайн» з 
Вишгорода. А, заодно, знайти і 
свою власну вигоду в бізнесі па-
сажирських перевезень. 

Отже, коли ТОВ «Авто-Лайн» 
в 2016 р. знаходилось в судах, 
депутат міської ради та щой-
но призначений директор КП 
«Управляюча компанія» ВМР В. 
Сардак, швидше за все, у змові 
з О. Момотом, організовує новий 
нелегальний автобусний марш-
рут «ЖК Ярославичі-метро «Пе-
трівка». І зовсім невипадково 
його розклад друкується на 1-й 
шпальті повністю підконтрольної 
О. Момоту комунальної газети 
«Вишгород».

Але доходів від нелегальних 
перевізників О. Момоту замало: 
його мета — викинути ТОВ «Ав-
то-Лайн» з міста і запустити по 
маршруту №397 своїх людей.

Так в місті з’являється ТОВ 
«Європастранс», яке працює 
з «Батьківщиною». О. Момот 
сподівається, що за допомогою 
цього подарунка «Батьківщині» 
він отримає прихильність можли-
вого нового президента Ю. Тимо-
шенко. Отже, саме люди «Бать-
ківщини» на чолі з заступником 
О. Момота Т. Івановим почина-
ють травити ТОВ «Авто-Лайн» 
всіма можливими методами — 
від кляуз у всі можливі інстанції 

ради компанії-перевізника ро-
дини колишнього міліцейського 
чинуші.

Земельні питання 
Отримали ділянки

Надано дозвіл І. Анташкевич 
на розробку проекту землеу-
строю щодо відведення земель-
ної ділянки у власність для ве-
дення ОСГ площею 0,1000 га, 
яка розташована в мікрорайон 
ГАЕС (№9). За нашою інформа-
цією — для розширення бурхли-
вої діяльності в мікрорайоні під-
приємця М. Коваля.

Також було надано дозвіл на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 

до озброєних нападів на автобус-
ну базу підприємства.

Однак, тут щось не складаєть-
ся, а, можливо, зіграла свою роль 
неабияка жадібність О. Момота, 
але вже через кілька місяців він 
вирішує сам зайняти місце ТОВ 
«Авто-Лайн». І створює КП «Виш-
городпастранс».

Цілком можливо, що під да-
хом цього підприємства наш мер 
хотів зібрати «нелегалів», але 
тут у справу втрутилося ПП «А. Т. 
Н.», співвласником якого, як відо-
мо, є зять колишнього заступника 
очільника МВС С. Чеботаря Олег 
Поліщук. Швидше за все, високі 
міліцейські чини передали О. Мо-
моту, щоб навіть не потикався на 
тендер, який міг би виграти. Тому, 
що тендер мало виграти ПП «А. 
Т. Н.». Не послухатись О. Момот, 
який, як відомо, давно висить 
«на гачку» кількох кримінальних 
справ, звичайно, не міг.     

Так у Вишгороді з’явився новий 
маршрут №396. Що (от дивина!) 
«наклався» на маршрут №397. 
Який, кінець-кінцем, просто ска-
сували (див. матеріал «Тепер 
зрозуміло чому державні чи-
новники а правоохоронці про-
тягом 3-х років закривали очі 
на те, що О. Момот і К° через 
«нелегалів»-перевізників на 
десятки мільйонів гривень гра-
бують бюджет міста. Бо вони 
були і є в цьому зацікавлені».)   

ділянки у власність для ведення 
ОСГ площею 0,1000 га М. Ва-
кульчику — в мікрорайоні «Дідо-
виця» (№10).

А. Григоренку надали дозвіл 
на розробку проекту землеу-
строю щодо відведення земель-
ної ділянки  площею 0,04 га в 
оренду на 5 років для сінокосіння 
(№12).

Ну, і звичайно, не обійшли ува-
гою депутати вже згадану у цьо-
му номері Т. Сущенко — дали їй 
дозвіл на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки у власність для 
ведення ОСГ площею 0,0365 га 
на вул. Ватутіна (№23).

Серед тих, кому дозволили 
приватизувати землю під гаража-
ми, ми знайшли аж три знайомі 
прізвища — Кучмія, Черняхівсь-
кого та Головаченко.

О. Кучмію та А. Черняхівсь-
кому (батьку депутата міської 
ради) надали дозволи на розроб-
ку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок 
у власність для будівництва ін-
дивідуальних гаражів відповідно  
площею 0,0035 га  (на вул. Ме-
жигірського Спаса, 71-а, ГК «Чай-
ка») (№18) та площею 0,0060 га 
(на вул. Кургузова, ГБК «Вете-
ран») (№27).

А. Головаченко (дружині де-
путата райради) — затвердили 
проект землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки площею 
0,0038 га для будівництва індиві-
дуальних гаражів та передали її 
у власність (вул. Межигірського 
Спаса, 91, ГБК «Автомобіліст») 
(№28).

Не отримали ділянки
Проектом рішення №22 депу-

татам пропонувалося «...надати 
дозвіл гр. РОМАНЧУКУ Оле-
гу Аркадійовичу на розроб-
ку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
у власність для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель та спо-
руд (присадибна ділянка) орієн-
товною площею 0,1000 га, яка 
розташована в районі с/т «Енер-
гетик»...».

Згадуємо про це тому, що О. 
Романчук — достатньо відомий 
у місті громадський активіст, який 
послідовно відстоює інтереси жи-
телів СТ «Енергетик» і бореться 
проти порушень на будівництві 
нового ЖК біля СШ «Сузір’я».

Отже, зрозуміло, що він є жи-
телем СТ «Енергетик» і вже 
має, принаймні, одну земельну 

ділянку в цьому СТ (під своїм 
будинком). Однак, як з’ясувало-
ся з виступу вже згадуваного А. 
Шитікова, не одну. Наводимо цей 
виступ з деякими скороченнями:

«Данный гражданин является 
членом... СТ «Энергетик». И вла-
деет тремя земельными участ-
ками... Три земельных участка 
на территории СТ «Энергетик»! 
Одну из них он использует как 
гостинницу. Но этого ему мало. 
Он хочет еще 10 соток. В лесу. 
За пределами СТ «Энергетик»... 
Я считаю, что ему надо отказать. 

Второе. Я для себя сделал та-
кое неприятное открытие. Задаю 
вопрос Алексею. А как вообще 
в Вышгороде... Знаете как, у че-
ловека есть две руки — правая 
и левая. Если спиной к Днепру 
стать, это два огромных овра-
га — левый и правый. Оказыва-
ется, левый овраг — это лес, а 
правый овраг — это уже не лес... 
И его можно дерибанить. И эти 
10 соток, на которые претендует, 
этот товарищ, это — минималь-
ная площадь, на которой можно 
строить высотный дом. То есть, 
речь идет, фактически об этом... 
Это — первая ласточка. Даже 
если мы откажем ему. Пойдут 
другие... Вышгород сейчас за-
дыхается. Идет массированная 
застройка жилыми домами. Ос-
новная масса людей, которые 
селятся, это не вышгородцы. 
Земля — это разовый ресурс. 
Другой земли не будет. Это не 
деньги, которые можно еще раз 
заработать. А садики, как мы ви-
дели, строятся через пень-коло-
ду. Я никого не обвиняю. Я про-
сто констатирую факты. Школы 
перегружены... Давайте выясним 
статус земли этого оврага. Чтобы 
не было вырубки леса. Потому, 
что если вы посмотрите на ка-
дастровую карту, то вы увидите, 
что рядом с тем участком, на ко-
торый претендует этот товарищ, 
уже выделены два участка по 4,7 
соток. Непонятно кому, как, но 
они уже в чьей-то собственности. 
Это лес. Понимаете, в чем ужас? 
Надо выяснить что это за участ-
ки и откуда они появились. Чтоб 
не получилось так, что этот лес 
сравняют и начнут опять строить 
многоэтажки. Ни школы, ни сади-
ки и даже не церкви». 

О. Романчук попросив зняти 
своє питання з розгляду. Про мо-
тиви такого рішення розкажемо в 
наступному номері.   

А ще депутати не погодились   
надати дозвіл ТОВ «ТСК-ЦЕНТР»  
на розробку проекту землеу-
строю щодо відведення земель-
ної ділянки площею 0,1092 га на  
вул. Шлюзова, для розміщення 
та експлуатації основних, під-
собних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промис-
ловості, для укладення договору 
оренди даної земельної ділянки 
терміном на 49 років (№25).

І вже традиційно відмовили РО 
«РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ 
ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРО-
ДИЦІ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УАПЦ 
м. ВИШГОРОД...» в дозволі на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки в постійне користування 
орієнтовною площею 0,0900 га, 
розташованої на вул. Набереж-
на, для будівництва та обслуго-
вування будівель громадських та 
релігійних організацій (№21).

В. Борзовець
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Тепер зрозуміло чому державні чиновники 
закривали очі на те, що О. Момот і К° через 

мільйонів гривень грабують бюджет

Отже, учасники круглого столу домовилися вирішити питання участі в пасажирських переве-
зеннях ТОВ «Авто-Лайн» мирним шляхом... А наступного дня Р. Бежук офіційно повідомив О. 
Балуєва, що його товариство не має права брати участь в пасажирських перевезеннях...  

Пасажирські перевезення: повний абзац!
Ця історія — про те, як функціонує, точніше — робить вигляд, що функціонує сьогодні наша 

держава. А насправді — як представники держави замість того, щоб захищати чесний бізнес, 
вбивають його, використовуючи службове становище та службові повноваження. 

Історія про те, як державні чиновники, представники місцевого самоврядування та правоохо-
ронці об’єднуються в бандитські зграї, — по суті, організовані злочинні угрупування, — для того, 
щоб з одного боку «кришувати» злочинців, з другого — просувати власний незаконний бізнес, а 
з третього — тупо розкрадати бюджетні кошти.  

Іншими словами, це історія про те, як держава Україна під керівництвом П. Порошенка була, 
фактично, приватизована злочинцями і залишається такою й по сьогодні. Незважаючи ні на що 
— ні на нового Президента, ні на нову владу. 

Не кажучи вже про таку дрібницю, як народ і його інтереси.
«Круглий стіл» з проблеми пасажирських перевезень в нашому місті, який з ініціативи голо-

ви Громадської ради при Вишгородській РДА В. Дулапчія 24 липня ц. р. зібрав разом місцевих 
депутатів, представників Київської КОДА, Вишгородських РДА та міськвиконкому, керівників 
управління патрульної поліції Київської області та Вишгородського відділу поліції, представни-
ка Київського межрегіонального управління «Укртрансбезпеки» та директора ТОВ «Авто-Лайн» 
довів — державні чиновники, місцева влада та правоохоронці, швидше за все, були і продовжу-
ють залишатися в злочинній змові між собою.

Втім уважно дивіться відео (https://youtu.be/ob45xM3h3s0), читайте цей матеріал і робіть вис-
новки самі, шановні читачі.

ХТО ПРИЙШОВ
Отже, учасники круглого столу 

(зліва направо):
в. о. голови Вишгородської РДА 

— Олексій Данчин, начальник  
Вишгородського відділу полі-
ції  Роман Бежук, заступник  Р. 
Бежука Олег Расійчук, заступ-
ник Вишгородського міського 
голови Трохим Іванов, керівник 
ТОВ «АВТО-ЛАЙН» Олександр 
Балуєв, старший госінспектор 
Київського межрегіонального 
управління «Укртрансбезпеки» 
Максим Шум, депутат Вишго-
родської міськради, директор 
КП «Управляюча компанія» місь-
кради Віталій Сардак, депутат 
Вишгородської міськради, голова 
комісії з питань стратегії розвит-
ку міста, будівництва, транспорту 
та зв’вязку Сергій Пінчук, голова 
Громадської ради при Вишгород-
ській РДА Владислав Дулапчій, 
юрист КОДА (ім’я та прізвище не-
відоме),  начальник відділу паса-
жирського транспорту управління 
інфраструктури КОДА Дмитро 
Андронов,  (в кінці круглого сто-
лу замість цих двох — ст. інспек-
тор відділу безпеки дорожного 
руху патрульної поліції Київської 
області Андрій Захарчук), за-
ступник начальника управління 
патрульної поліції Київської об-
ласті Павло Чудо,  начальник 
управління патрульної поліції 
Київської області Ілля Єнакієв.

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ
2003-2013 р.р.

ТОВ «Авто-Лайн» працює у 
Вишгороді. На роботу підприєм-
ства, практично, немає нарікань.

2014-й р.
ТОВ «Авто-Лайн» виграє тен-

дер на пасажирські перевезення 
у Вишгороді і підписує відповідну 
угоду з Київською ОДА.

Друге місце займає ПАТ 
«АТАСС-Бориспіль».

2015-й р.
Восени начальник управління 

інфраструктури Київської ОДА 
В. Галицький, формально спи-
раючись на судові рішення, при-
бирає ТОВ «Авто-Лайн» з марш-
руту 397 та «запускає» туди ПАТ 
«АТАСС-Бориспіль».

І хоча автобуси ТОВ «Ав-
то-Лайн» після цього рішення 
мали б ще півтора місяці вози-
ти пасажирів з міста до метро 
«Г. Дніпра», їх вже наступного 
дня зустрічають біля метро зграї 
«тітушок». Вони блокують авто-
буси підприємства і пропонують  
його директору О. Балуєву на 
вул. Вокзальній, 1 «вирішити пи-
тання фінансово».

О. Балуєв відмовляється. Тоді 
бандити попереджають, що пе-
решкоджатимуть його підприєм-
ницькій діяльності.

На місце виїздить тільки що об-

раний мер міста О. Момот. І впев-
нюється, що столичні міліціонери 
лише спостерігають за свавіллям 
бандитів (мовляв, за цивільні 
правовідносини не відповіда-
ють). А бандити, які працюють під 
личиною громадських активістів,  
ніяких інших автобусів і нелегаль-
них маршруток не чіпають.

Трохи пізніше ПАТ «АТАСС-Бо-
риспіль» приступає до роботи на 
маршруті. Однак, замість обіця-
них комфортабельних «Ютонгів» 
Вишгород заповнюють розвалю-
хи з номерами майже усіх ре-
гіонів України, водії яких відмов-
ляються возити пільговиків.

Вишгородці закидають скар-
гами райдержадміністрацію та 
міську раду. Ті час від часу на 
своїх засіданнях констатують, що 
місто та район, фактично, переб-
увають в транспортному колапсі, 
але нічого не роблять.

2016-й р.
На початку травня В. Галицько-

го та начальника відділу управ-
ління інфраструктури КОДА А. 
Прохоренка запідозрюють в під-
робці результатів конкурсу на ко-
ристь ПАТ «АТАСС-Бориспіль». 
Однак, ця фірма продовжує об-
слуговувати 397-й маршрут до 
кінця року.

ТОВ «Авто-Лайн» весь рік не 
працює.

...На початку серпня депутат 
міської ради та щойно призна-
чений директор КП «Управля-
юча компанія» ВМР В. Сардак 
повідомляє в соцмережах про 
організацію нового автобусного 
маршруту «ЖК Ярославичі-ме-
тро «Петрівка». Розклад марш-
руту друкується на 1-й шпальті 
комунальної газети «Вишгород».

Голова ГО «Зелений корпус» 
підписує з ТОВ «Авто-Сіті груп» 
договір на безкоштовні автопере-
везення членів ГО. Від ЖК «Ярос-
лавичі» до метро «Г. Дніпра». Че-
рез все місто починають їздити 
«нелегальні» бусики.

2017-й р.
«Нелегальні» маршрутки 

продовжують курсувати від 
ЖК «Ярославичі» до метро «Г. 
Дніпра» через все місто.

ТОВ «Авто-Лайн», вигравши 
всі суди, повертається на 397-
й маршрут. Однак, перевозить, 
практично, одних пільговиків. 
Маршрутки ТОВ «Авто-Сіті груп», 
які їздять через центр міста, та 

інші «нелегали» їх не беруть, за-
робляючи на перевезенні платос-
проможних пасажирів. 

О. Балуєв звертається до Виш-
городської міськради за допом-
огою. Міськрада на весь рік для 
компенсації перевезення пільго-
виків виділяє ТОВ «Авто-Лайн»...  
600 тис. грн.

Одночасно проти О. Балуєва, 
у якого виник конфлікт із ком-
паньойоном, порушується  
кримінальна справа за... переви-
щення службових повноважень. 
В якому стані ця справа зараз  
невідомо, оскільки жодних слід-
чих дій за участю О. Балуєва так 
і не було проведено.

В той же час, окремі депутати  
міської ради від ПП «Батьківщи-
на» разом з профільним заступ-
ником мера Т. Івановим, який 
очолює міськрайонний осередок 
цієї партії, починають активні дії 
по дискредитації та витісненню 
ТОВ «Авто-Лайн» з ринку пасса-
жирських перевезень і заведення 
замість нього свого перевізника 
ТОВ «Європастранс».

Уже 21 грудня 2016 р. — коли 
стало відомо, що ТОВ «Ав-
то-Лайн» повертається у Виш-
город, — з’являється лист групи 
керівників садових товариств, які 
знаходяться на масиві «Дніпро», 
міському голові О. Момоту, в яко-
му вони просять виділити окре-
мий автобус на їх масив. 

А вже 11 січня 2017 р. О. Момот 
повідомляє голову КОДА О. Гор-
гана про це звернення і просить 
«вирішити питання по суті».

О. Горган пропонує О. Момоту 
подивитися на проблему ширше 

і не лише самому підібрати пе-
ревізника, який міг би замінити 
ТОВ «Авто-Лайн», а й розробити 
новий маршрут. 

25 червня О. Момот листом 
№2-29/1253 повідомляє КОДА 
про необхідність відкриття ново-
го автобусного маршруту сполу-
ченням «Вишгород-Київ (ст. м. 
«Петрівка»)-автостанція «Героїв 
Дніпра».

У відповідь на цей лист началь-
ник управління інфраструктури 
КОДА Ю. Чередніченко просить 
надати інформацію щодо до-
цільності його відкриття і надати 
«бажаний розклад та схему руху 
вищезазначеного автобусного 
маршруту».

На початку жовтня до Вишго-

родської РДА звертається член 
«Батьківщини» А. Тютюнник 
щодо відкриття нового автобус-
ного маршруту «м. Вишгород-м. 
Київ АС Г. Дніпра через АС «Пе-
трівка».

РДА не заперечує, про що й 
повідомляє Управління інфра-
структури КОДА.

До справи підключається ще 
один депутат від «Батьківщини», 
але вже районної ради, голова  
постійної комісії райради з питань 
комунальної власності, розвитку 
промисловості, підприємництва 
та інфрастуктури О. Дзюба.

19 жовтня відбувається за-
сідання цієї комісії під його керів-
ництвом де розглядається  звер-
нення А. Тютюнника до голови 
районної ради щодо розробки 
нового міжміського маршруту «м. 
Київ А/С Героїв Дніпра-м. Київ ст. 
м. Петрівка-м. Вишгород».

Голова комісії О. Дзюба пропо-
нує рекомендувати голові ради 
Р. Кириченку звернутися до Ю. 
Чередніченка з відповідним звер-
ненням. «За» голосують всі 6 
членів комісії.

Р. Кириченко негайно ставить 
до відома  про це Ю. Череднічен-
ка. 

31 жовтня Ю. Чередніченку 
рапортує вже голова постійної 
комісії з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту та 
зв’язку Вишгорода С. Пінчук. Про 
те, що «13.09.2017 р. на засіданні 
комісії були розглянуті звернен-
ня громадян щодо катастро-
фічної ситуації з пасажирськими 
автотранспортними перевізни-
ками, які працюють на міжмісь-

кому транспортному сполученні 
м. Вишгород-м. Київ (А/С «Поліс-
ся»). Озвучена велика кількість 
скарг та неподобств. 

Також на цьому засіданні 
комісії, було підняте дуже важли-
ве та актуальне для мешканців 
питання, щодо розробки нового 
міжміського маршруту м. Київ 
А/С Героїв Дніпра-м. Київ-ст. 
м. Петрівка-м. Вишгород, який 
суттєво покращить транспор-
тне сполучення та буде набага-
то зручнішим для пасажирів».

Саме в цьому листі вперше на-
зивається ТОВ «Європастранс», 
перевізник, який єдиний звернув-
ся до міськради і «...вже провів 
презентацію нового маршруту, 
отримавши додаткові пропози-

ції, зауваження, тощо та обго-
воривши їх із членами постійної 
профільної комісії...».

3-го листопада А. Тютюнник 
з пропозицією ввести новий 
маршрут «м. Київ АС «Героїв 
Дніпра»-м. Київ ст. м. «Петрів-
ка»-м. Вишгород», звертається 
до голови КОДА О. Горгана. 

...Насправді 13.09.2017 р. на 
засіданні постійної комісії місь-
кради з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту та 
зв’язку ніякі звернення громадян 
«щодо катастрофічної ситуації з 
пасажирськими автотранспорт-
ними перевізниками, які працю-
ють на міжміському транспорт-
ному сполученні м. Вишгород-м. 
Київ (А/С «Полісся»)» не розгля-
далися. Як і питання розробки 
нового міжміського маршруту м. 
Київ А/С Героїв Дніпра-м. Київ-ст. 
м. Петрівка-м. Вишгород».

«Нелегальні» маршрутки від 
ЖК «Ярославичі» до метро «Г. 
Дніпра» продовжують їздити че-
рез все місто.

2018-й р.
11 червня о 5.20 ранку  на май-

данчик ТОВ «Авто-Лайн», що 
розташований на вул. Київсь-
кий, 10 у Вишгороді, вриваються 
восьмеро озброєних вогнепаль-
ною зброєю та ножами молодиків 
кремезної статури та починають 
різати колеса автобусів підприєм-
ства. А коли кілька водіїв, які го-
тувалися до виїзду на маршрут, 
спробували зупинити нападників, 
один із них дістав пістолет… Пе-
ред втечею бандити встигли порі-
зати колеса у чотирьох автобусів.

...Приблизно через годину 
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та правоохоронці протягом 3-х років
«нелегалів»-перевізників на десятки
міста. Бо вони були і є в цьому зацікавлені

швидше за все ті самі нападники 
спробували ножем порізати ко-
лесо автобуса ТОВ «Авто-Лайн» 
вже на маршруті — біля станції 
метро «Героїв Дніпра». 

А наступного дня, — 12-го 
червня, — автобуси ТОВ «Єв-
ропастранс» вперше з’явилися 
на маршруті №397 у Вишгороді. 
Таке собі силове попереджен-
ня...

Автобуси ТОВ «Європастранс» 
почали перевозити людей до ме-
тро «Г. Дніпра» за гроші, хоча не 
мало чинного договору на пере-
везення з КОДА. Користуючись 
лише розкладом руху за підпи-
сом Ю. Череднічкенка, який не 
дозволяє цього робити...

20 червня, о 5.50 ранку на ТОВ 

«Авто-Лайн» було здійснено по-
вторний напад. Цього разу на те-
риторію підприємства незаконно 
проникли двоє людей зі зброєю 
(один знову з пістолетом), які роз-
били скло в одного з автобусів, а 
інший намагалися підпалити.

21 червня представники комісії 
з питань стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-
ку вийшли в місто, щоб впевни-
тися на власні очі чи є, все таки, в 
місті нелегальні перевізники.

Однак, нелегальних перевіз-
ників, зокрема, автобусів «Єв-
ропастранс» вони так і не поба-
чили: всі автобуси цієї фірми, 
познімавши таблички, вишикува-
лися в колону на метро Г. Дніпра 
і чекали, коли рейд закінчиться.

22 червня відбулося засідання 
цієї комісії.

А в ніч з 22 на 23 червня (з 
п’ятниці на суботу) в дах автів-
ки В. Дулапчія, який відстежував 
усі ці події та знімав відповідні 
відеосюжети, викладаючи їх у 
Facebook, увігнали сокиру...

28 серпня на засідання комісії 
з питань стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-
ку прийшов особисто міський 
голова О. Момот, розпочавши 
процедуру створення КП «Виш-
городпастранс». Він запевняв 
членів комісії в тому, що створен-
ня транспортного комунального 
підприємства — чи не найнагаль-
ніше питання сьогодення у місті. 
Мова йшла про шість 35-місних 
автобусів, вартістю кожен в 200 
тис. доларів, які, на його думку, 
мають вирішити транспортну 
проблему в місті. Автобуси, на 

думку О. Момота, потрібно взя-
ти в лізинг (розстрочку). Міського 
голову гаряче підтримав його за-
ступник Т. Іванов, який, до речі, 
теж чи не вперше прийшов на 
засідання комісії.

Після закінчення засідання 
члени комісії змогли побачити 
«наживо» один із автобусів, які 
мер зібрався купувати за бюд-
жетні кошти. Його підігнали пря-
мо під адмінбудівлю. 

На позачерговій сесії міськради 
більшість депутатів підтримала 
створення КП «Вишгородпа-
странс». А невдовзі слухняна де-
путатська більшість проголосува-
ла й за зміни до міських програм, 
куди було включено абсолютно 
безглуздий і корупційний додаток 

№26 «Програма розвитку місько-
го пасажирського транспорту в м. 
Вишгород на 2018-2021 роки».

9 листопада на 47-й сесії де-
путатська більшість підтримала 
зміни до бюджету, серед яких 
було виділення КП «Вишгородпа-
странс» 3 млн. 350 тис. грн.

За ці кошти КП «Вишгородпа-
странс» мало взяти в лізинг 6 
автобусів і вийти на конкурс з пе-
ревезення пасажирів на міжмісь-
ких та приміських (внутрішньооб-
ласних) автобусних маршрутах,  
який було оголошено КОДА 26 
листопада  минулого року, а про-
ведено 23 січня.

Зробити це у О. Момота і К° 
були всі підстави і можливості,  
однак, незважаючи на це, на кон-
курс Момот і К° не вийшли.

В своїй замітці, яка була опу-
блікована в газеті «Вишгород» 
від 9 лютого ц. р., Т. Іванов спро-
бував виправдатися. Мовляв, не 
встигли, бо недолугі чиновники 
стромляли палиці в колеса. І, 
взагалі, оголосили конкурс не 
тоді, коли нам було потрібно. І 
пообіцяв «боротися» і т. ін.

Насправді вся справа, на наш 
погляд, в тому, що О. Момоту і К° 
не дозволили вийти на конкурс 
тому, що в ньому мало перемогти 
ПП «А. Т. Н.».

В результаті на конкурсі пере-
могла компанія «АТН» (маршрут 
№396). Однак, справа в тому, 
що по визначеному в паспорті 
маршруту, — з-д «Карат»-метро 
«Почайна»-метро  «Г. Дніпра», — 
маршрутки «А. Т. Н.» не їздять, 
а курсують через центр міста до 
метро «Г. Дніпра».

Що маємо в підсумку? 
Майже три роки поспіль в 

місті за ініціативи депутата 
міської ради з команди мера, 
керівника найбільшого кому-
нального підприємства В. Сар-
дака діє організоване злочин-
на угрупування, яке обкрадає 
місто на десятки мільйонів 
гривень. 

Мер робить вигляд, що це 
його не стосується. Правоох-
оронці закривають на це очі. 
Контролюючі органи розво-
дять руками: мовляв, ми може-
мо перевіряти лише легальних 
перевізників. 

В то й же час всі розуміють, 
що величезні «ліві» кошти, які 
заробляються «нелегалами» 

і з яких не платяться податки 
в  бюджет, роподіляються між 
тими, хто мав би все це непо-
добство зупинити.

Однак, чим замість цього 
займаються чиновники КОДА, 
РДА, керівництво та депутати 
районної і міської ради? Про-
суванням власних та партій-
них бізнес-інтересів та усунен-
ням конкурентів.

Чим займаються правоохо-
ронці і контролюючі органи? 
Банальним «кришуванням».

ПРО ЩО ГОВОРИЛИ 
ЗА «КРУГЛИМ» СТОЛОМ

Так от, для тих, хто не дивився 
відеозапис: ви думаєте, говорили 
про свавілля «нелегалів» та зло-
чинну бездіяльність чиновників з 
правоохоронцями? Якби ж то!

На самому початку засідання 
Р. Бежук зауважив, що (цитую): 
«...Потрібно знайти якийсь кон-
сенсус в правовому полі, щоб це 
питання і Вишгород... не підніма-
лись на рівень безпосередньо і 
держави, і області...». А на питан-
ня із залу Ю. Колодзяна «Куди ді-
лись гроші, зароблені за три роки 
нелегалами?» відповів: «Вияс-
няти на даний момент що було 
три роки тому... Якщо ми будемо 
повертатись до того, що було три 
роки тому, ми тут будемо сидіти 
до вечора!». 

Отак. Ну, немає у головного 
вишгородського поліціянта ба-
жання з’ясовувати чому протягом 
трьох років депутат міської ради 
за домовленістю з ТОВ «Авто-Сіті 
груп», цинічно прикриваючись 
«інтересами громадян», обкра-

дають міський бюджет; чому весь 
цей час на цю оборудку закрива-
ють очі чиновники РДА, райради 
та міськвиконкому; чому бездіють 
правоохоронці та контролюючі 
органи. Як і немає бажання роз-
биратися в тому, чому і як саме 
ці ж чиновники, як то кажуть, всім 
кагалом, дружно з одного боку 
«вбивають» офіційного перевіз-
ника, з іншого — лобіюють інте-
реси «своїх» підприємців. Як і не-
має ніякого бажання розбиратися 
що це за бандити із зброєю в ру-
ках б’ють і палять приватні авто-
буси, ріжуть їм колеса та рубають 
сокирами автівки активістів. 

Головне — «щоб це питання 
і Вишгород не піднімалося на 
рівень держави»...  

Однак, хвилиночку, шановні. 
Мені, як громадянину і платни-
ку податків непотрібні ні такі чи-
новники, ні такі «контролери», ні 
такі правоохоронці. Більше того: 
я вважаю, що всі вони є ще біль-
шими злочинцями, ніж «нелега-
ли»-перевізники та бандити, які 
вчиняють збройні напади на кон-
курентів. Тому, що ці чиновники, 
«контролери» та правоохоронці 
уповноважені державою на певні 
дії по її захисту. Але замість цьо-
го — розвалюють і дискредиту-
ють цю державу.

Тож, виникає питання: а для 
чого тоді взагалі зібралися за 
круглим столом всі ці люди? 
Зокрема, представники поліції, 
«Укртраснсбезпеки» та КОДА?

Здавалося б, для того, щоб 
продемонструвати новій владі, 
що вони намаються вирішити 
проблему. Ну, що не зовсім без-
діють. Але це — лише здавалося. 

Але спочатку — коротко про що 
говорили.

Владислав Дулапчий (окрім 
опису загальної ситуації): «...
На даний час їздять 30 бусиків 
«Спринтерів», які кожного ранку... 
віддають 1000 гривень смотря-
щєму Вадиму Віталійовичу Прий-
маку, який потім розносить їх мо-
жемо лише здогадуватися кому... 

Відомо, що ГО «Зелений кор-
пус» не має рахунків в банківсь-
ких установах, тобто не може 
оплачувати ці нерегулярні пере-
везення...          

Приблизно рік тому у нас з’я-
вився новий перевізник «А.Т.Н.», 
який мав би їздити по маршруту 
№396 від заводу «Карат» через 
метро «Героїв Дніпра» до ме-
тро «Почайна». Однак, замість 
цього вони їздять виключно від 
магазину «Білла» до метро «Ге-
роїв Дніпра»... І вивозять перед 
автобусами ТОВ «Авто-ЛайН» 
всю «комерцію». Залишаючи 
йому пільговиків. Плюс 30 авто-
бусів-нелегалів, які точнісінько 
так само їдуть через центр міста, 
вивозять залишки громадян, які 
мають платити офіційному пе-
ревізнику... Податків в місто ніхто 
не платить.

При цьому В. Сардак останній 
рік розповідає, що «вони оформ-
люють документи і будуть чи то 
частиною ПП «А.Т.Н.», чи то під 
А.Т.Н., незрозуміло. А представ-
ник А.Т.Н. каже, що «не в курсі».

Що стосується управління за-
хисту економіки, то ми до них 
не раз зверталися. Одного разу 
приїхав навіть сам пан Недзель-
ський. Однак, він почав перевіря-
ти не нелегалів, а 397-й марш-
рут. Знайшли одну маршрутку з 
табличкою №397, яка не нале-
жала підприємству, і вивезли її 
на штрафмайданчик. А одного 
разу з’явилася «Укратрансбезпе-
ка», яку теж не раз викликали, 
але вони навіть на листи не від-
повідали. Але перевірила офіцій-
ного перевізника, а на прохання 
перевірити нелегалів відповіли, 
що непотрібно їм вказувати кого 
перевіряти.

На цьому вся допомога право-
охоронців протягом трьох років  
закінчилася.  

Правда, патрульна поліція об-
ласті час від часу приїздить і 
складає протоколи на нелегалів.

Мер відповідає, що «це не наші 
повноваження»...

Віталій Сардак: «Почему во-
обще возникла эта ситуация с 
увеличением количества ма-
шин и все остальное? Да, они 
действительно ездили только с 
Ярославичей. Но назвать, как 
Владислав Иванович сказал 
«мешают ездить официальному 
перевозчику...». Назвать это ез-
дой, это невозможно. Когда по 
маршруту следования у автобуса 
отпадает мост... Когда бабушки 
проваливаются в днище автобу-
са... Когда полный автобус людей 
заезжает на заправку заправ-
ляться... И это есть сотни жалоб 
в горсовет, в обладминистрацию, 
везде... Вот это и спровоцирова-
ло ситуацию с нелегалами...».

Ілля Єнакієв (звертаючись 
до В. Сардака): «В мене склала-
ся така думка, що ви, керуючись 
дуже добрими намірами вивози-
ти людей з цього ЖК, зараз цю 
незаконну діяльність перетвори-
ли на комерцію... 

М. Шум: «...Цього року на по-
чатку літа спільно із співробітни-
ками КОДА і патрульною поліцією 
Київської області на відпрацю-
вання скарг два тижні стояли на 
кінцевих зупинках та в районі 
ЖК «Ярославовичі». Щодо ЖК 
«Ярославовичі»... Співробітник 
держслужби з безпеки на транс-
порті по списку пасажирів,  при-
належність до однієї чи іншої гро-
мадської організації перевірити 
не може... Але виникає інше пи-
тання. Що відповідно до законо-
давства не більше, ніж два рази 
на тиждень перевізником мають 
здійснюватися ці перевезення... 
Тобто питання щодо нерегу-
лярних перевезень там бути не 
може. Єдине, що там може бути 
— це спеціальні регулярні пере-
везення. Щодо іншого моя думка 
і думка мого управління. Є два 
діючих маршрути на сьогоднішній 
день — 396, 397. Чому їх обидва 
не подовжити? Зробити проміжну 
зупинку ЖК «Ярославичі»?... 

Щодо ст. метро «Почайна». На 
сьогоднішній день є чітка вимога, 
що будь-який з маршрутів має ру-
хатись до найближчої автостанції 
по місту Києву. У нас таких лише 
дві: Г. Дніпра та автостанція 
«Полісся». Щодо «Почайної» хто 
б туди не їхав, це буде поза ме-
жами закону. Якщо людям потріб-
но їхати до ст. метро «Почайна», 
це має бути проміжна зупинка.  

 Дмитро Андронов: 
У відповідь на надані В. Ду-

лапчієм фотографії «чужих» ав-

Співзасновником ПП «А.Т.Н.» є зять колишнього заступника керівника МВС України С. Чеботаря 
Олег Поліщук (згадайте відео по справі «рюкзаків» Авакова-молодшого). 

Він і по сьогодні контролює цю компанію через одну з іноземних фірм.
Ось, до речі, витяг з коментаря до сюжету програми «Наші гроші» за 2015 р. про маєток сім’ї за-

ступника міністра МВС Сергія Чеботаря, коли на знімальну групу телеканалу «ZIK» було здійснено 
напад. Саме Олегом Поліщуком.

«...Під час підготовки сюжету, у розпорядження журналістів «Наших грошей» потрапило ві-
део, на якому було зафіксовано, як представники компанії «А.Т.Н» намагаються загарбати зупин-
ку транспорту, яку офіційно орендувало інше приватне підприємство «КАН».

Про більш важливі нюанси діяльності цих перевізників, а саме махінаціями із ліцензіями, 
розповів екс-голова Держінспекції України з безпеки на наземному транспорті Валерій Черненко. 
«Найвигіднішим бізнесом на пасажирських перевезеннях є право продажу роботи на маршруті. 
Це тіньова схема, яка працює по всій Україні й дає можливість збагачення компаній, які мають 
дозвіл на маршрут. А ті, хто працює під дахом, платять щоденну плату за використання цього 
дозволу від 50 до 100 доларів. І коли компанія «А.Т.Н», яка має близько 26 власних автобусів, об-
слуговує десятки рейсів, при чому міжобласних рейсів, виникає питання: звідки автобуси, щоб 
виконувати ці рейси? Коли ми почали перевіряти, з’ясувалось, що під дахом цієї компанії працює 
на порядок більше автобусів», — говорить екс-голова Держтрансінспекції.

Однак у ході перевірки діяльності компанії «А.Т.Н», тодішньому голові Інспекції зателефонував 
заступник міністра МВС Сергій Чеботар і порадив припинити інспекцію компаній його зятя...».
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(Закінчення. 
Початок на стор-х 6-7)

Пасажирські перевезення: повний абзац!
Тепер зрозуміло чому державні чиновники та правоохоронці протягом 3-х років 
закривали очі на те, що О. Момот і К° через «нелегалів»-перевізників на десятки 
мільйонів гривень грабують бюджет міста. Бо вони були і є в цьому зацікавлені

тобусів, які їздять по марш-
руту №396:

«396-й маршрут відкри-
тий відповідно до чинного 
законодавства. На сьо-
годнішній день скарги що 

він був незаконно відкри-
тий, відсутні... Щодо до-
кументів, які ви надали, 
звертайтесь з проханням 
про спільну перевірку. 
Якщо вони не здійснюють 
заїзд на «Почайну», звер-
нення має бути. Що даний 

Шановний Олексію Вікторовичу!
Наша громадська організація останнім часом отримала велику кіль-

кість звернень громадян, зокрема й з м. Вишгород щодо критичної ситуації, 
що склалася в місці із громадським транспортом. Члени ГО «Захист зви-
чайних людей» висловлюють занепокоєння, тривогу та обурення грубими 
порушеннями законодавства України у сфері пасажирських перевезень. 
‘Гак, громадяни щоденно користуючись послугами маршруту № 397 «Виш-
город-Київ АС «Полісся» наражаються на небезпеку. На даному автобус-
ному маршруті щоденно спостерігаються такі правопорушення, а саме:

• за запитом до Державної фіскальної служби України на даному під-
приємстві офіційно працевлаштованих водіїв немає;

• в автобусах відсутня візуальна інформація для пасажирів (розклад 
руху, таблиця вартості проїзду), самі ж автобуси окрім того що переоблад-
нанні з вантажних знаходяться в жахливому технічному стані;

• заплативши за проїзд не дають пасажиру квиток;
• здійснюється підбір та висадка пасажирів поза обладнаними зупин-

ками громадського транспорту;
• водії не заїжджають безпосередньо на зупинку, а стають там де їм 

зручно;
• маршрутки перестають їздити раніше, ніж це вказано в розкладі руху;
• в спекотну погоду спостерігається рух транспортних засобів з відкри-

тими дверима;
• водії рахують гроші під час руху автобусів;
• відмова пільговим категоріям населення у пільговому проїзді;
• водії дозволяють собі вести розмови по мобільному телефоні під час 

руху автобусів;
• хамське відношення до пасажирів як самого керівництва підприєм-

ства Авто-Лайн так і водіїв;
• шляхом неодноразових звернень до органів Національної Поліції 

щодо здійснення перевірок даного перевізника було здійснено профілак-
тичні заходи працівниками правоохоронних органів, в результаті чого вста-
новлено ряд порушень (додається копія листа щодо проведеної перевір-
ки).

Підприємство Авто-Лайн обслуговує даний маршрут з усіма можли-
вими порушеннями транспортного законодавства, про це свідчить навіть 
той факт, що коли представники нашої громадської організації спробували 
поспілкуватися з представниками компанії в місті Вишгород на вул. Київсь-
кий 10, то застали лише розібрані автобуси, які поросли травою та кущами. 
Як з’ясувалося згодом на підприємстві відсутні медики та механіки, транс-
портні засоби ночують під вікнами житлових масивів, виходять в рейс без 
обов’язкового проходження медичного та технічного огляду, що наражає 
пасажирів на небезпеку.

Саме тому, ми звертаємося до Вас аби Ви як очільник громади м. Виш-
города від імені та в інтересах громади звернулися до органу виконавчої 
влади, відповідно до функціональних обов’язків якого входить вирішення 
проблеми щодо приміського громадського транспорту. Наша скарга має 
на меті захист та реалізацію своїх конституційних соціально-економічних 
прав і законних інтересів внаслідок їх порушення, оскільки члени нашої 
організації та решта громадяни, що проживають в центрі міста, фактично 
позбавлені нормального громадського транспорту, отже позбавлені і нор-
мального рівня житія, тому що вони вимушені користуватися послугами 
автобусного маршруту загального користування №397 «Вишгород-Київ АС 
«Полісся».

Зокрема, громадяни стверджують, що фактично позбавлені громад-
ського транспорту. Якість автобусів на автобусному маршруті загального 
користування № 397 «Вишгород-Київ АС «Полісся» бажає бути кращою. 
На даному маршруті працюють невеликі автобуси з невеликою кількістю 
міст для сидіння пасажирів, автобуси такі старі, що є підставою для логіч-
ного питання: чи відповідає технічний стан транспортного засобу нормам 
законодавства щодо безпеки руху і безпеки для життя і здоров’я пасажирів, 
а візуально — іржа, бруд, обідрана обшивка на кріслах та інше — ганьба. 
Ніякого розкладу руху не існує, маршрутки їздять як хочуть, коли хочуть.

Звертаємо увагу, що основним завданням Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту є вдосконалення системи дер-
жавного регулювання діяльності пасажирського автомобільного транс-
порту, яка забезпечить інтенсивний розвиток ринку послуг з забезпечення 
населення та економіки країни у пасажирських перевезеннях, а також на-
лежний рівень безпеки і якості таких послуг.

Для кожного учасника транспортного процесу чітко визначені завдан-
ня, права і обов’язки при організації пасажирських перевезень.

Ці завдання орієнтовані на загальноєвропейські норми транспортного 
обслуговування, соціальні нормативи обслуговування населення України 
пасажирським автомобільним транспортом, підвищенню безпеки та якості 
перевезень, захист прав пасажирів, споживачів транспортних послуг.

В той же час повідомляємо, що автобусний маршрут №396 «Вишго-
род-Київ АС «Героїв Дніпра», через ст. м. «Почайна» повністю задовольняє 
потреби у транспорті. На даному маршруті працює транспорт у гарному 
технічному стані.

Відповідно до п.17 Правил надання послуг пасажирського автомобіль-
ного транспорту закриття маршруту проводиться за рішенням організато-
ра регулярних перевезень з одночасним внесенням змін до реєстру марш-
рутів.

Отже, на підставі вищевикладеного та керуючись ЗУ «Про звернення 
громадян», ЗУ «Про об’єднання громадян», ми вважаємо, що порушені 
права і законні інтереси громади Вишгорода у сфері надання послуг у ви-
гляді приміського автобусного перевезення населення можуть бути понов-
лені та захищені, тому звертаємось з наступними вимогами:

1. Просимо розглянути нашу скаргу.

Вишгородська міська рада 
Момоту О.В.

07300, Київська область, 
м. Вишгород, пл. Шевченка, 1

2. Ініціювати в межах компетенції звернення до Київської обласної дер-
жавної адміністрації про розірвання договору з перевізником Авто-Лайн за 
чисельні порушення транспортного законодавства та самого договору.

3. Звернутися до Київської ОДА з вимогою закрити цей жахливий 
маршрут та виключити його з реєстру автобусних маршрутів.

4. Звернутися до Київської ОДА щодо вжиття заходів з метою забез-
печення стабільного функціонування і подальшого розвитку приміського 
пасажирського транспорту, а саме, закриття маршруту №397 «Вишго-
род-Київ АС «Полісся» та збільшення кількості оборотних рейсів та авто-
бусів па маршруті № 396 «Вишгород-Київ АС «Героїв Дніпра», через ст. м. 
«Почайна».

Додаток:
1. Копія листа Управління захисту економіки у Київській області ДЗЕ 

НП України щодо проведеної перевірки.

З повагою,
Голова Правління                                          Д. О. Павліченко

Начальникові Управління 
інфраструктури Київської обласної 
державної адміністрації 
Чередніченко Ю. А. 
01196, м. Київ, площа Л. Українки, 1

Лист повідомлення

Шановний Юрій Анатолійовичу!
Управлінням захисту економіки в Київській області ДЗе НПУ на по-

стійній основі здійснюється протидія тіньовому сектору економіки пов’ 
язаному з перевезенням пасажирів на території Київської області, в тому 
числі документування випадків нелегальних пасажирських перевезень та 
притягненням винних до відповідальності.

В ході здійснення профілактичних заходів направлених на убезпечен-
ня пасажирських перевезень в межах Київської області виявлено та факт 
перевезень пасажирів по маршруту № 397 з сполученням м. Київ м. Виш-
город. По вказаному маршруту перевезення пасажирів здійснюється пере-
важно автобусами марок «Мerсedes Веnz Sprinter». Так, 24.04.2019 зафік-
совано перевезення пасажирів по даному маршруту автобусом «Мerсedes 
Веnz Sprinter» номерний знак АА 3713 МР, на лобовому склі якого знахо-
дилась табличка з надписом: «397 Вишгород - Київ. м. Героїв Дніпра». Під 
час перевірки документів встановлено, що водій Дем’янчук А. В. регуляр-
но перевозить пасажирів по вказаному маршруту без жодних дозвільних 
документів (паспорту маршруту, договору обов’язкового особистого стра-
хування пасажирів від нещасних випадків, та інших документів наявність 
яких ‘передбачена законодавством України), вартість проїзду складає 13 
гривень. У зв’язку з чим на водія Демянчук А. В. складено протокол про 
адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 164 КУпАП. Вста-
новлено, що перевезення пасажирів по маршруту № 397 з сполученням м. 
Київ м. Вишгород зздійснює ТОВ «Авто-Лайн» на підставі договору укладе-
ного з Київською обласною державною адміністрацією. 

З огляду на вищевикладекне, інформуємо Вас про можливі порушен-
ня умов договору з перевезення пасажирів ТОВ «Авто-Лайн» по обслугову-
ваному ним маршруту №397 з сполученням м. Київ - м. Вишгород.

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

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т
07301, м. Вишгород, пл. Т. Шевченка,1                   Vyshgorod 916@gmail.com                                                          тел/факс (04596) 54-203

№___________ від_______________
Т. в. о. Голови Київської обласної 
державної адміністрації Кучеру В. А.
Начальнику Управління 
інфраструктури Київської 
обласної державної адміністрації 
Чередниченку Ю.А.

Апарат виконавчого комітету Вишгородської міської ради направляє 
лист громадської організації Шевченківського району м. Києва «Захист 
звичайних людей» (вх. № 2-14/2060 від 26.06.2019р) щодо порушень на 
автобусному маршруті загального користування № 397 сполученням ч. 
Вишгород - м. Київ, АС «Полісся» з вимогами, а саме:

- ініціювати в межах компетенції звернення до київської обласної дер-
жавної адміністрації про розірвання договору з перевізником АВТО-ЛАИН 
за чисельні порушення транспортного законодавства та самого договору;

- звернутись до Київської обласної державної адміністрації з вимогою 
закрити цей маршрут та виключити його з реєстру автобусних маршрутів;

- звернутись до Київської обласної державної адміністрації щодо вжи-
ти заходів з метою забезпечення стабільного функціонування і подальшого  
розвитку приміського пасажирського транспорту, а саме, закриття марш-
руту №397 «Вишгород-Київ «АС «Полісся» та збільшення кількості обо-
ротних рейсів та автобусів на маршруті №396 «Вишгород-Київ АС «Героїв 
Дніпра) через ст. м. «Почайна» для розгляду та вжиття заходів в межах 
компетенції.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» 
організація пасажирських перевезень на приміських і міжміських автобус-
них маршрутах загального користування, що не виходять за межі території 
Автономної Республіки Крим чи області (внутрішньообласні маршрути) 
покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим або обласні 
державні адміністрації.

автобусний маршрут відб-
увається з порушеннями. 
Щодо зміни маршрутів має 
бути звернення органу міс-
цевого самоврядування». 

 Олексій Данчин, звер-
таючись до Д. Андронова: 
«Давайте за результатами 

круглого стола ми напра-
вимо звернення до вас, до 
губернатора щодо внесен-
ня змін до існуючих дію-
чих маршрутів (№№396 
та 397). І протягом місяця 
вирішимо питання по зміні 
маршрутів через проміжну 

зупинку «Ярославичі».
В. Дулапчій запропону-

вав скерувати нелегалів по 
вул. Київській.

Здавалось би, консенсус 
знайдено. І можна розхо-
дитись. Однак, в цей мо-
мент заступник начальни-
ка управління патрульної 
поліції Київської області 
Павло Чудо задав присут-
нім два питання. 

П. Чудо:  «Є два питан-
ня. Перше. Чи справляться 
ці два маршрути з паса-
жиропотоком. Друге. Що 
робити з тим, що 21 чис-
ла закінчився договір ТОВ 
«Авто-Лайн» з КОДА?

На що О. Балуєв зау-
важив: «Є звернення до 
суду... Згідно законодавста 
протягом 45 днів маршрут 
потрібно виставити на кон-
курс. За 90 днів до закін-
чення ТОВ «Авто-Лайн» 
подало заявку на його 
продовження. Нам дали 
відповідь, що по якимсь 
причинам його не можуть 
подовжити... Найбільш 
цікаво, що 8-го числа, в 
зв’язку з останнім розпо-
рядженням колишнього 
голови КОДА цей маршрут 
«випарувався» з маршрут-
ної сітки. Хоча є офіційна 
процедура закриття марш-
руту».

Але Д. Андронов від-
повів, що можна закрити 
маршрут і за рішенням ор-
ганізатора. А щодо 90 днів, 
то заява була. Але до неї 
має бути долучена анкета 
відповідного зразка, відо-
мості про автобуси, що об-
слуговуються на маршруті 
та підтвердження оновле-
ного рухомого складу. А 
оскільки згідно інформації  
МВС, більшість цих авто-
бусів востаннє пройшли те-
хогляд в 16-17 роках, то на 
сьогоднішній день вони не-
придатні для використан-
ня. Підстав для продовжен-
ня не було.    

О. Данчин зауважив, що, 
можливо, у перевізника 
проблеми, але навіщо ска-
совувати маршрут? 

І тут з’ясувалося, що був 
відповідний лист міської 
ради. Точніше, як пояснив 
Т. Іванов, — звернення гро-
мадської організації... 

ДЛЯ ЧОГО ПРИЙШЛИ
ПРЕДСТАВНИКИ 

КОДА, ПОЛІЦІЇ 
ТА «УКРТРАНСБЕЗПЕКИ» 

...Отже, основною метою 
представників КОДА, об-
ласної та міської поліції і 
«Укртрансбезпеки»  на цій 
зустрічі було зовсім не вирі-
шення питання пасажирсь-
ких перевезень в нашому 
місті. І навіть не імітація 
перед новою владою бурх-

ливої діяльності. 
Їх основною метою було 

донести до директора ТОВ 
«Авто-Лайн» О. Балуєва в 
присутності представників 
місцевої влади, що 397 
маршруту більше не іс-
нує. А його місце зайняв 
маршрут зятя С. Чебо-
таря О. Поліщука №396. 
Який працює «цілком за-
конно». 

Для того, щоб досягти 
цієї «благородної» мети, 
— прибрати конкурента 
ПП «А.Т.Н.» в особі ТОВ 
«Авто-Лайн», — особисто 
г-ни Ю. Чередниченко, В. 
Нідзельский, правоохорон-
ці області та Вишгородсь-
кого району разом з керів-
ництвом району та нашого 
міста провели величезну 
роботу. Її «дембельским 
акордом» стали оці три ли-
сти — за підписами керів-
ника ГО «Захист звичайних 
людей» Д. Павліченка, на-
чальника обласного УЗЕ В. 
Нідзельского та Вишгород-
ського міського голови О. 
Момота. 

В. Нідзельский і К° ви-
ловили «нелегала», що 
маскувався під автобус 
ТОВ «Авто-Лайн» і звину-
ватили в цьому... ТОВ «Ав-
то-Лайн».

Д. Павліченко (якщо його 
підпис не підробили, зви-
чайно) підписав висмокта-
ного з пальця брудного ли-
ста (написаного, швидше 
за все, одним із депутатів 
міськради), пославшись... 
на маячню за підписом В. 
Нідзельського.

А О. Момот (чи хтось із 
його заступників) надіслав 
всю цю гидоту в КОДА з ви-
могою... закрити маршрут 
№397 і таким чином при-
брати конкурента ПП «А. 
Т. Н.». Підприємство, для 
якого обласна патрульна 
поліція в особі того самого 
П. Чуда дозволила марш-
рут без облаштування від-
повідного місця для розво-
роту біля з-ду «Карат». 

А «специ» з КОДА закри-
ли на це очі. 

Так само, як три роки за-
кривали очі на «нелегалів» 
і продовжують це робити й 
по сьогодні. 

Що ж, колективні зусилля 
всіх цих людей увінчались 
успіхом. На жаль.

Однак, з іншого боку це 
дуже добре. Бо тепер ми 
точно знаємо прізвища лю-
дей, яких не можна на гар-
матний постріл допускати 
до влади, контролюючих 
та правоохоронних органів. 
Більше того — прізвища, 
якими, безумовно зацікав-
ляться нові, чесні правоох-
оронці та прокурори. 

В. Борзовець


