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Независимый еженедельник

Як завжди, найбільш гострі проблеми, які їх хвилюють, активісти та мешканці 
міста обговорювали перед початком сесійного засідання.

Втім, цього разу першим до мікрофону вийшов не активіст, а чиновник — на-
чальник управління фізкультури і спорту Київської ОДА Сергій Тимофєєв. Він 
закликав депутатів підтримати проект рішення щодо будівництва бази із зимо-
вих видів спорту, на будівництво якої обласна рада вже виділила 16,5 млн. грн. 
в рамках виконання Київської обласної програми розвитку фізкультури і спор-
ту «Київщина спортивна» на 2017-2020 роки. Базу планується розташувати  по-
ряд із базою «Колос» по вулиці Ватутіна. Як пояснив С. Тимофєєв, на території 
бази функціонуватиме спеціальний гірський схил для занять бординг кросом, 
скі-кросом та фристайлом. Також працюватиме багатофункціональний зал для 
кросфіту та інших видів спорту, буде обладнано сучасні роздягальні з душови-
ми приміщеннями. База знаходитиметься на балансі Київського обласного за-
кладу «Центр олімпійської підготовки».

Однак, як ці грандіозні плани будуть втілені в життя, подивимось. Оскільки 
всі ми добре пам’ятаємо історію з «унікальним критим стадіоном», для будів-
ництва якого в свій час стадіон «Енергетик» було передано в оренду на 49 років 
Федерації Футболу України. Окрім того, кожен може на власні очі пересвідчити-
ся як виглядає стадіон СШ «Сузір’я», в який місто та район вклало вже не один 
мільйон гривень. Тоді чиновники теж довго і гарно розповідали про те, як вони 
турбуються, в тому числі, і про діток, які «мають займатися спортом, а не пити, 
палити та вживати наркотики»... 

(Закінчення на стор. 2)
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(Продовження на стор. 2-3)

ДО ПОЧАТКУ СЕСІЇ — 
ПРО РЕАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІСТА

Представник організації «Стоп Корупції» 
І. Бондарчук розповів, що їх організація 
«шукає якісь корупційні факти для прове-
дення розслідувань». І тут же перераху-
вав знайдені факти. По-перше, повідомив 
про такого собі жителя Житомирської об-
ласті Євгена Кривенюка, «якій кулуарно 
залякує депутатів». Правда, хто такий Є. 
Кривенюк і чого він добивається мало хто 

хрозумів, однак всі почули, що людина 
це погана і проти нього порушено кілька 
кримінальних справ. Зауважимо, що теза 
про залякування депутатів самих депу-
татів добряче розсмішила.

По-друге, І. Бондарчук згадав про бу-
дівництво багатоповерхівок біля СШ 
«Сузір’я» (т. з. «Ярославичі-2»), а, саме, 
про те, що є рішення ДАБІ України щодо 
припинення будівництва 4-ї секції, але 
вона «чомусь будується». В зв’язку з цим 

І. Бондарчук звернувся до депутатів із 
закликом «прийняти міри», вивчити ситу-
ацію, і «якщо будуть виявлені порушення, 
звернутися до компетентних органів».

По-третє, І. Бондарчук звернув увагу 
присутніх на те, «що відбувається із пром-
зоною на Ватутіна». Цитую: «...Там є сміт-
тєзвалище, яке зробив незрозуміло хто і 
незрозуміло з якою метою. Ми би хотіли і, 
так само, хотіли би місцеві мешканці, щоб 
цю земельну ділянку привели в порядок. І 
так само звертаємося з цим питанням до 
депутатів і, в тому числі, до міського голо-
ви».

Окрім того, І. Бондарчук згадав про пи-
тання санітарної зони кладовища. Але 
свою офіційну позицію не заявив, а пообі-
цяв «вивчити всі документи» і з’ясувати 
«чи потрібна там дійсно санітарна зона і 
яким чином вона там має бути врегульо-
вана». Також, запросив «включитися» де-
путатів і, можливо, організувати комісію, 
щоб цю ситуацію владнати».  

І, нарешті, І. Бондарчук повідомив, що 
вони «проводили спільний рейд з інши-
ми представниками громадськості по 
транпортним засобам, які їздять в Вишго-
роді. І ми побачили, що є таке підприєм-
ство ТОВ «Європастранс». В нього були 
відсутні документи на даний час, про це 
були повідомлені компетентні органи, в 
тому числі працівники поліції і обласна ад-

«Это что, прокурорский чин папоч-
кой закрывается? Хочу сказать два 
слова тем, кто пишет в комментариях, 
что Лиля Сулейманова такая-сякая, 
что Онищенко гад, а остальные торна-
довцы — фашисты и извращенцы. Это 
операция «Буря», которую разработал 
Матиос, была проведена с большим 
прицелом. Отработали торнадовцев, 
но нам тоже показали, что будет, если 
мы вздумаем против власти протесто-
вать. Нацгвардия задумывалась как 
армия, которая должна была защи-
щать Украину. Помните, как, вступая в 
Нацгвардию, с Майдана уходили ребя-
та на фронт? Помните, как мы собира-
ли деньги? Деньги собирали не только 
мы, их также выделили Соединенные 
Штаты. Да, на создание Нацгвардии. 
Эти деньги были использованы нашей 
властью и, в частности, Аваковым. Да, 
по назначению, на Нацгвардию. Только 
эта военная структура не Украину ста-
ла защищать, а превратилась в част-
ную армию министра Внутренних Дел. 
Так что, в случае чего, новые «космо-
навты» против нас с вами уже воору-
жены, экипированы, накормлены и 
построены. И не верьте тем, кто гово-
рит, что никто эту власть защищать 
не будет. Будут. Знаете, почему? Из-за 
нищеты. И из-за понимания того, что 
«новая метла», если таковая появится, 
вполне может халяву прикрыть и пере-
ориентировать Нацгвардию на фронт. 
А там будет горячо. Так что свою сыт-
ную и спокойною жизнь сегодняшние 
силовики будут защищать, поверьте 
мне.

Поэтому нам с вами просто необхо-
димо бороться против беспредела, 
который завтра может коснуться каж-
дого из нас. Сегодня этот беспредел 
демонстрируют всему миру Матиос и 
Аваков. Что нам нужно, так это хоро-
шая команда адвокатов, говорящая на 
иностранных языках, которая собра-
ла бы у нас сотни заявлений, адресо-
ванные в Комитет Против Пыток при 
ООН, в Комитет по Правам Человека 
при ООН, в ЕСПЧ, в Красный Крест и в 
Amnesty International. 

Елена Ксантопулос: 
«Мне кажется, это 
тот выход, что
может уберечь 
нас от крови...»

Приблизно так виглядають межі земельної ділянки площею 2,8342 га на вул. Київській,10, переданої ПРАТ «Вишгород-
сільрибгосп» в оренду на 49 років. Це, здається, остання ділянка такого розміру майже в центрі міста...
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Мой город...

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

міністрація...».   
О. Момот (цитую): «Я коро-

тенько відповім. Ну, про те, що 
тиснуть, я, навіть, коментувати 
не буду... 

Перше питання по сміттєзвали-
щу по вул. Ватутіна... Тут ще буде 
виступ представника Національ-
ного корпусу... Але ситуацію зна-
ють вже, майже, всі... Ви просто 
не місцеві і не знаєте... Договір 
оренди закінчено, направлені 
відповідні приписи по погашен-
ню заборгованості по оренді, на-
правлено приписи про демонтаж 
споруд, які там знаходяться... На 
сьогодняшній день, слава Богу, 
не витрачаючи кошти бюджету, 
ми переконали... Хоч і повільно, 
але колишні власники прибира-
ють звідти сміття.

Стосовно ДБК. Рішенням суду 
скасовано декларацію на будів-
ництво 4-го корпусу... Наскільки 
я знаю, ідуть судові засідан-
ня... ДБК оскаржує таке рішення 
архбудконтролю республікансь-
кого. Сьогодні на порядку денно-
му є звернення, яке ми будемо го-
лосувати сесією, я чомусь думаю, 
що воно буде підтримано всіма, 
бо звернення міської ради щодо 
цієї ситуації і щодо перевірок вже 
направлено... І від мешканців, 
вже направлено низку звернень, 
і від народного депутата Моска-
ленка Ярослава Миколайовича, 
який обраний по нашому округу, 
теж з цього приводу... Ми питання 
внесення змін до Генерального 
плану зняли, будемо вносити на 
окрему позачергову сесію, бо там 
теж буде багато питань... І там 
передбачено  в документації цій 
на місті 4-го корпусу дошкільний 
навчальний заклад. Це ті кроки, 
які робить міська рада. 

Щодо транспорту, «Європа-
странсу» і інше... Ми направля-
ли... «Європастранс» мав тим-
часовий, так званий дозвіл на 
накатку маршруту, наскільки я 
знаю, зараз він призупинений чи 
відминили його взагалі... Ви має-
те розуміти, що у нас є перевізник 
ТОВ «Автолайн» офіційно, і було 
на накатці «Європастранс», але 
це все приватні організації. Я вже 
втомився повідомляти про те, що  
питання стосовно міжміських пе-
ревезень, на жаль чи на щастя, 
нами не вирішується. Вони ре-
гулюються Київською обласною 
державною адміністрацією. Де-
партаментом транспорту. Який 
проводить  конкурси, затверджує 
тарифи, і інше, і інше. Єдине 
питання, це зараз ми обговорю-
вали вже в апараті, і з секрета-
рем ради, і з певною кількістю 
депутатів, сьогодні після сесії я 
звернуся через Фейсбук щодо ба-
чення цієї проблеми, це те, що я 
колись декларував про створен-
ня муніципальної транспортної 
компанії. Комунальної. 

Як ви пропонуєте мені або 
комусь із апарату міської ради 
впливати на перевізників? В нас 
немає важелів впливу. Нам зако-
нодавство чітко і імперативно за-
бороняє втручатися в господар-
ську діяльність. Якщо хтось не в 

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

Бенефіс
на 10 років
на 49 роківЭто коллективные запросы и 

жалобы. На большое количество 
жалоб ни одна из этих организа-
ций не сможет не среагировать. 

Я, со своей стороны, поста-
раюсь через своих друзей ра-
зослать материал о «Торнадо» 
американским сенаторам и кон-
гресменам. Что для нас важно? 
То, что жалобы будут касаться 
незаконного обвинения, дискре-
дитации и насилия над бойцами 
батальона «Торнадо», а оттуда 
ниточка потянется к остальным 
преступлениями нашей власти.

Следовательно, нам необхо-

дима команда адвокатов. Если у 
кого-то есть знакомые, начинай-
те работать в этом направлении. 
Нам нужны не активисты-юри-
сты, а профессионалы с боль-
шой буквы. Денег не будет, пото-
му что их ни у торнадовцев, ни у 
нас с вами нет. Так что работать 
надо будет за совесть, честь и 
будущее Украины без режима 
Порошенко... Мне кажется, это 
тот выход, что может уберечь 
нас от крови... Просто хорошая 
команда юристов и адвокатов, 
которая смогла бы нас организо-
вать. Между прочим, все эти кан-
дидаты, которые выстроились в 
очередь на президента, вместо 
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заведомого проигрыша, могли 
бы профинансировать такую ко-
манду юристов, сделав возмож-
ным победу над нашей властью 
в международных судах!

Лилия Сулейманова, 6 hrs  
Руслан почуває себе погано! 

Щоб не було видно гематом та 
крововиливів якійсь костолом 
коле йому сечегонні! Розірва-
на зв’язка на нозі! Струс мізків 
(бо страшено нудить та двічи 
втрачав свідомість)! Сидить в 
карцері, якій називають «шизо», 
але адміністрація колоніі нама-
гається доказати, що то слід-
чий ізолятор... Наряд на вивоз 
з Лук’янівського СІЗО був отри-

маний 8 серпня! А «операцію 
Буря» матіос створив 9 серпня!!!! 
Крововилив ока. Все червоне. 
Окривавлені руки на зап’ястях! 
Страшенно болять нирки! Їсти не 
може, бо нудить! То оголосив го-
лодовку! Допомоги лікаря НЕ на-
дали! Ліки яки, які йому принесли, 
необхідні для життя — не пере-
дали! Начальник колоніі сказав, 
що фельшер повинен видавати 
на день по кількості прийому. НЕ 
ДАЄ!!!! Прибор для вимірювання 
цукру теж НЕ передали!!!!!!!!!!! Я 
НЕ ЗНАЮ ЯКОГО ДІДЬКА У НАС 
ІСНУЄ ОМБУДСМЕН!!!!!!

P. S. Руслана катують звуком! 
Він сидить в подвальному примі-
щенні, де світло не доходить. 
Скаржився, що постійно включені 
сирени! Болить голова,в нього 
контузія! І цей звук! Постійно!

Вибори-2019
Піар-шабаш від Юлії Тимошенко:
про «новий суспільний договір» та інші нісенітниці

Форму «Новий курс України» 
проводиться під нібито нейтраль-
ним прапором. Але не є секретом, 
що це — передвиборча акція. У 
чому її сенс? Країна дійшла до 
останньої стадії деградації. Не-
має жодного суспільно-політич-
ного інституту, якому довіряло б 
суспільство. Пустота «и мёртвые 
с косами стоят», — це наша ре-
альність. 

Країні потрібні точки опори, 
потрібні нові аксіоми, виходячи 
з яких країна могла б намітити 
свій курс. Звідси і сенс піар-акції 
— розмова з «інтелектуалами», 
які представлять ідеї дня «Но-
вого суспільного договору» та 
«Нового курсу України». Я гово-
рю з країною, заявляє нам Юлія 
Тимошенко; я слухаю країну; я 
готова втілювати вимоги людей. 
У перекладі на призабуту мову 
Донбасу, це називається «Почую 
кожного». Чи вже забули цей ме-
сидж од Віктора Януковича?

І боляче було дивитись на Вік-
тора Шишкіна, який вляпався в 
цей «форум інтелектуалів». Мір-
куючи про «Новий суспільний 
договір», Шишкін був вимушений 
заглибитись у теорію цивільного 
та публічного права, задуматись, 
а чи був, а чи є в Україні «суспіль-
ний договір». 

Хто і з ким украдає договір? 
Хто суб’єкти договору? 
У чому проявляється факт 

укладання договору? 
Чи є Конституційний договір — 

проявом суспільного договору? 
Чи є чинна Конституція — проя-

вом договору? 
Які можливі підстави для 

Форум «Новий курс України» є грандіозною піар-ак-
цією Юлії Тимошенко.

Нещодавно пані Тимошенко закликала всі політсили 
відмовитись од візуальної й телевізійної реклами. Всі 
ці біл-борди й рекламні ролики, казала Тимошенко, — 
лише марнування коштів у бідній країні, лише бенкет 
марнославства в країні, яка воює. Кошти, котрі підуть 
на політичну рекламу, ліпше було б переказати міністер-
ству оборони на закупівлю бронетехніки. От така пропо-
зиція була в Юлії Тимошенко. 

На перехресті Дегтярівської та Зоологічної, неподалік 
від мого будинку, — великий біл-борд: фото Юлії Тимо-
шенко і три слова «Новий курс України». Думаю, це нази-
вається так: слова для всіх довірливих — окремо, а дії 
— окремо. А простіше кажучи, — брехня і маніпуляція. 

Юлія Тимошенко розпочала активну фазу виборчої 
кампанії. Останній рік вона спостерігала, як Петро Поро-
шенко сам себе знищував. Вона відмовчувалась, аби не 
збити темп анігіляції, який узяв Петро Порошенко. Тепер, 
озираючи руїни, вона починає вибудовувати комунікацію 
з громадськістю.

визнання наявного договору нік-
чемним, а отже — для укладання 
нового договору? 

Це ті питання, які, дуже нія-
ковіючи, порушив Віктор Шишкін. 
Порушити, то він їх порушив, — 
бо він і є інтелектуал, — а от від-
повіді на ці питання не знайшов. 
І знайти їх не міг, бо шабаш, на 
який він потрапив, аж ніяк не є 
платформою для пошуку відпові-
дей.

Звідки взагалі ця ідея «Нового 
суспільного договору»? Я вам 
скажу. Цю ідею на пару вистра-
ждали Юрій Романенко й Інна 
Богословська. Кілька років тому 
вони вже піарили цю тему. Та-
кож скликали «платформи», «па-
нелі», «форуми»; намагалися 
щось обговорювати. А закінчи-
лось усе — нічим, бо ідея ця не 
тільки пуста, а й безглузда і з по-
гляду права, і з погляду політич-
ної теорії. 

А тепер Юрій Романенко поряд 
із Юлією Тимошенко, штовхає 
промови — такі само порожні й 
безглузді, як і кілька років тому. 
Тимошенко купила його ідею й 
залишила Богословську ні з чим. 
По-моєму, це — гарний знак. 

Форум Юлії Тимошенко — чи-
ста піар-акція. Піар — це її сенс, 
це її основний і єдиний нерв! І 
тільки в цьому сенсі й варто гово-
рити про сьогоднішню акцію. Від-
шукувати ж якийсь конструктив у 
цьому заході — це означає пове-
стися на чисту політичну рекла-
му й опинитися в ситуації Віктора 
Шишкіна — безглуздій ситуації. 

Тимошенко запропонувала чо-
тири «платформи» для подаль-

ментаризм. 
Інший прецедент — «клятва в 

залі для гри в м’яч»; представни-
ки Великих Кортесів, скликаних 
королем Франції, заявили про 
свою відповідальність перед ви-
борцями і свій намір виконувати 
їхню волю, боротись за розши-
рення прав третього стану. Так 
розпочалась Велика французька 
революція.

І мені гірко від того, що нині я 
вимушений писати про елемен-
тарні речі, які мають бути відомі 
кожному. Але, вочевидь, я перео-
цінюю ерудицію наших «інтелек-
туалів». 

3. «Новий економічний курс».
Це — ще один історичний анек-

дот від піарників Юлії Тимошен-
ко. «Новий економічний курс» 
— це назва програми Франкліна 
Рузвельта. 

Один із піар-принципів — вико-
ристання символів з позитивною 
конотацією. Суспільство позитив-
но реагує на Рузвельта, а отже 
— використання його символів — 
плюс для Юлії Тимошенко, вона 
потрапляє у світло позитивного 
образу Рузвельта. 

Однак питання: чи можна в 
сучасній Україні повторити со-
ціальну й економічну програму 
Рузвельта? Ні, це — неможливо: 
країна інша, ситуація інша. 

Але насправді ніхто й не зби-
рається повторювати. Бо це — 
чистий піар, це — промивання 
мізків. От і все. Немає ніякого 
«Нового економічного курсу» Ти-
мошенко — є тільки піар і крапка.

4. «Гармонізація суспільної 
екосистеми». 

Мова про те, як зробити так, 
щоб в країні краще жилось. І я 
знову процитую Шнурова: «Мы 
за всё хорошее, против всей х*й-
ни». О це — й уся розмова. 

А тепер підсумок. 
Тимошенко рветься до влади. 

Вона знову городить золоті гори. 
Вона знову заграє з наївними 
людьми. Вона знову спекулює 
на довірливості людей. Вона це 
вміє. Це — її стиль. Стиль Лиси-
ці Аліси і казки Алєксєя Толстого: 
«На дурака не нужен нож…». 

Тимошенко купує людей, про-
понуючи їм їхні ж таки ілюзії. Об-
мінюючи ілюзії людей на реальну 
владу для себе. 

Люди! Отямтеся! Годі бути 
наївними та довірливими!

Валентин Бушанський

шої роботи.
1. «Пошук шляху до миру». 
Я спрощу вам роботу, пані Ти-

мошенко. Ключі від миру лежать 
у кишені Володимира Путіна. І як 
ви їх збираєтесь дістати? Залізе-
те в штани до Путіна? Вперед. 

Шлях до миру — війна і пере-
мога, — ось моя відповідь. А для 
цього потрібне посилення армії 
й економічні реформи. Ось і вся 
гірка правда. А все інше — по-
рожні балачки. 

2. «Новий суспільний договір». 
Жах полягає в тому, що якби на 

форумі «інтелектуалів» був бо-
дай один інтелектуал, який знає 
правову та політичну теорію, то 
такої розмови взагалі не було б. 
Саме поняття «суспільний до-
говір» іде від прецеденту — Ве-
ликої хартії вольностей (Англія, 
1215 рік). Тоді аристократія, з од-
ного боку, та монарх — з другого, 
уклали договір, призначивши ар-
бітрів-спостерігачів. 

Цей прецедент був узагальне-
ний Томасом Гоббсом, а за ним 
і Бенедиктом Спінозою. Так утво-
рилася «теорія суспільного дого-
вору», яка потім була розвинена 
просвітниками. Теорія суспіль-
ного договору — це міфологема 
і тільки. 

Є й інші прецеденти, які пре-
тендують на статус суспільного 
договору. Конгрес, на якому була 
укладена Декларація про неза-
лежність Американських Штатів. 
Декларацію укладали й підпису-
вали представники штатів, а не 
безіменний народ. Це називаєть-
ся представницька демократія, 
теперішньою мовою — парла-
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Мой город...
42-а сесія міськради

Сергія Пінчука: ТОВ «Вишгород Плаза» передали в оренду 
земельну ділянку на вул. Набережна, 6, а, також, 
— земельну ділянку площею 2,8342 га на вул. Київській,10 
курсі... Все, що від нас залежить 
— ми йдемо назустріч офіційно-
му перевізнику. І є чи не єдиним 
в Київській області населеним 
пунктом, який з власної ініціативи 
намагається компенсувати пере-
везення пільговиків. Хоча це має 
робити державний бюджет...

По кладовищу так я бачу, що 
тут є на запис люди... Я більш 
детально вчора звернувся з 
віодеозверненням... Читали 
ви всі... Вчора закидали мені в 
«лічку» цією... з дозволу сказати 
статтею про зомбі апокаліпсис 
якийсь там... («Вишгородський 
зомбі-апокаліпсис або як міс-
цеві чиновники заробляють 
на смерті»: https://antikor.com.
ua/articles/250808-vishgorodsjkij_
zombi -apoka l ips is_abo_ jak_
mistsevi_chinovniki_zarobljajutj_
na_smerti — авт.). Про те, що всі 
там... І директор кладовища... 
Сьогодні спеціально є на сесії 
і директор КП «Благоустрій», і 
безпосередньо керівник кладо-
вища... Давайте... Якщо хтось не 
знає, то у нас місць для похован-
ня на 3-4 місяці залишилось... 
Апокаліпсис буде коли закінчать-
ся місця для поховання. Будем 
де, в лісі хоронити чи тут на пло-
щі біля міської ради?..».

Далі О. Момот виклав свою точ-
ку зору на проблему розширення 
кладовища. Суть її в тому,  кла-
довище потрібно розширювати 
і місцеві жителі мають «увійти в 
положення», бо немає іншого ви-
ходу.  А «увійти в положення» жи-
телі «Дідовиці» мають тому, що 
це не кладовище розширюється 
в їх бік з порушенням санітарної 
зони, а вони покупляли і поотри-
мували земельні ділянки з таким 
порушенням на початку 2000-х. 

Що стосується рішення суду, 
яке було дуже давно, то його 
неможливо виконати, «бо дове-
деться ексгумувати 500 з лишнім 
могил». Також, О. Момот пригро-
зив, що «якщо так буде продов-
жуватися, то міська рада буде із 

свого боку подавати позови і за-
давати питання суду чи законно 
там побудовані будинки».

Втім, розширення міського кла-
довища, передбачене змінами до 
існуючого Генплану міста — це 
окрема тема, яку ми спробуємо 
дослідити в одному з наступних 
номерів. Оскільки, як присутні по-
чули від адвоката групи мешкан-
ців «Дідовиці», відступати вони 
не збираються, але й, як бачимо 
з виступу О. Момота, й міськрада 
буде настоювати на своєму.  

Щодо коментаря міського го-
лови проблем сміттєзвалища на 
вул. Ватутіна, багатоповерхової 
забудови  біля СШ «Сузір’я» та 
нелегальних перевізників. 

Незважаючи на те, що пробле-
ми ці абсолютно різні, дуже пока-
зово те, як саме їх коментує, а, 
відповідно, як саме до них ста-
виться міський голова. І тут мож-
на та потрібно говорити не просто 
про окремі підходи до вирішення 
окремих проблем, а про стиль 
керівництва О. Момота. В якому 
відображається вся філософія 
життя і психологія особистості 
цієї людини.  

В російській мові є дуже вираз-
не слово — «временщик». Україн-
ською перекладається «тимча-
совий правитель». Практично, 
всіма словниками тлумачиться, 
як «людина, яка випадково, неза-
служено отримала владу». Така 
людина стурбована лише двома 
речами — по-перше, як цю владу 
використати максимально кори-
сно у власних інтересах, по-дру-
ге — яким чином залишитися при 
владі подовше. З іншого боку, 
зрозуміло, що таку людину дуже 
мало хвилюють реальні і дійсно 
глобальні проблеми, наприклад, 
міста в нашому випадку. Навпа-
ки, вона намагається будь за що 
уникати гострих кутів. Бо вони 
можуть нести для її становища 
загрозу. Однак, це ж якось по-
трібно пояснювати виборцям. О. 
Момот знайшов дуже просте і, 

по-справжньому, «залізобетон-
не» пояснення: заборону зако-
ном втручатися в господарську 
діяльність. 

Заборона, в принципі, правиль-
на, бо немає нічого гіршого, ніж 
адміністративний тиск на під-
приємців. Однак, в той же час, 
святий обов’язок мера, хазяїна 
міста, підтримувати порядок в 
місті, якщо підприємці зловжива-
ють своїми правами.

Сміттєзвалище на Ватутіна. 
Мало того, що ТОВ «ДП «Анти-

кор» «Аларіт Україна» не плати-
ла за оренду земельної ділянки, 
практично, весь той час, поки О. 
Момот є міським головою. Мало 
того, що, в той же час, воно само-
захопило ділянку такої ж площі. 
Мало того, що проводило на цій 
самозахопленій ділянці незакон-
ну господарську діяльність. Це 
підприємство ще й влаштува-
ло на частині цієї ділянки та в 
прилеглій до цієї самозахопле-
ної ділянки зеленій зоні неза-
конне сміттєзвалище!  

Про що мала б іти мова в цій 
ситуації, якщо б на місті О. Момо-
та був справжній міський голова, 
хазяїн міста? Про звернення до 
всіх правоохоронних і контроль-
них органів. Про кілька судових 
позовів і не лише цивільних, а 
й кримінальних. Про величезні 
суми відшкодування за нанесені 
місту збитки.

Про що каже О. Момот? Про 
«відповідні приписи по погашен-
ню заборгованості по оренді..,  
приписи про демонтаж споруд, 
які там знаходяться...». І про те, 
що «на сьогоднішній день, сла-
ва Богу, не витрачаючи кошти 
бюджету, ми переконали, хоч і 
повільно, але колишні власники 
прибирають звідти сміття». Все. 

Було б смішно, якби не було 
так сумно.

Багатоповерхова забудова біля 
СШ «Сузір’я».

Забудова почалася вже після 
того, як О. Момот став мером. 

Однак, до травня минулого 
року, ні О. Момот, ні депутати, на-
віть, уявлення не мали що і як тут 
будується. Їх це просто не цікави-
ло. Поки наша газета не надруку-
вала витяги з дозвільно-будівель-
ної та містобудівної документації. 
І не з’ясувалося, що керівник від-
ділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господар-
ства і розвитку інфраструктури 
Вишгородської РДА Д. Ликов 29 
червня 2016 р. в порушення за-
кону видав ПАТ «КПМК-2» місто-
будівні умови та обмеження на 4 
25-поверхових будинка. На під-
ставі яких ДАБІ і видало дозвіл 
на будівництво. 

Так от, що саме О. Момот на-
зиває «втручанням в господарсь-
ку діяльність»? Інформованість 
підлеглих і депутатів що саме бу-
дується в центрі міста? Чи якісь 
дії по зупиненню чиновницького 
свавілля?

Що, нарешті, мав би зробити 
нормальний міський голова в цій 
ситуації? Оскаржити в суді дії Д. 
Ликова. Ніхто цього так і не зро-
бив і не зробить. Тому, що Д. Ли-
кова пригрів О. Горган, а О. Мо-
мот з ним сваритися не буде...           

Нелегальні перевізники.
Два роки їздять повз вікна ро-

бочого кабінету О. Момота неле-
гальні перевізники, організовані 
членом його команди, підлеглим 
і найближчим соратником В. Сар-
даком. О. Момот не реагує. А на-
віщо? По-перше — це «господар-
ська діяльність», куди він не має 
права (!) втручатися, по-друге — 
це компетенція ОДА. Так що, мож-
на спокійно спостерігати, як місто 
обкрадається на десятки тисяч 
доларів і посміхатися в ганчірочку. 
А за чарчиною оковитої з члена-
ми команди реготати над дурними 
вишгородцями...

Ну, а коли за діло взявся ще 
й заступник, який через одно-
партійця-депутата влаштував ць-
кування офіційного перевізника 
упереміж з бандитським напада-

ми на нього, тоді згадав про те, 
що «ми ж йдемо назустріч офіцій-
ному перевізнику». 

Так от, шановні читачі. Якби не 
громадські активісти й не Нац-
корпус, без всяких сумнівів: ТОВ 
«ДП «Антикор» «Аларіт Украї-
на» до цих пір не сплачувало б 
за оренду земельної ділянки і, 
не зважаючи на закінчення до-
говору оренди, продовжувало б 
порядкувати на самозахопленій 
землі і завалювати навколиш-
ній ліс будівельним сміттям; 
ПАТ «КПМК-2» з ДБК — про-
довжило б будувати 4-ту секцію                                                                                             
(що, доречі, робить і зараз); не-
легальні перевізники під депутат-
сько-партійним «дахом» — й далі 
нахабно обкрадати вишгородців. 

Між іншим. 14 серпня з ран-
ку маршрутки, які раніше гаса-
ли по Вишгороду, начебто, від 
ТОВ «Європастранс» і на кілька 
днів пропали,  з’явилися знову. 
Але вже з новими табличками: 
«Героїв Дніпра-військове містеч-
ко». Звичайно ж, без документів 
(див. нижче допис В. Дулапчія у 
Facebook). 

Мабуть, А. Тютюнник з Т. Іва-
новим ще просто не доїхали 
до Київської ОДА і не встигли 
«порєшать вопрос» з начальни-
ком Управління інфраструктури 
Ю. Чередніченком. А то у водія, 
про якого розповідає В. Дулапчій, 
точно знайшовся б «черговий» 
розклад руху, який дозволяє нову 
«обкатку». І він спокійненько так, 
хоча і з скляними очима, поїхав 
би не «на больнічку», а у Вишго-
род, перевозити пасажирів...

І, да, О. Момот, будь-ласка, не 
потрібно створювати муніципаль-
ну транспортну компанію. Бо з 
такими підлеглими і депутатами 
вишгородські маршрутки будуть 
їздити, навіть, без імітації до-
звільних документів. І без всяких 
розкладів і «обкаток». І податків 
від їх водіїв ми точно не побачи-
мо. Бо ж це буде хоч і комунальне 
підприємство, але ж воно вести-
ме підприємницьку діяльність. В 
яку вам втручатися зась — згідно 
закону. Який «чітко і імперативно  
забороняє...». І ви, звичайно ж, 
втручатися не будете. 

В цьому немає ніякого сумніву, 
бо ж є гіркий досвід. У нас в місті, 
як відомо, купа комунальних під-
приємств. Більшість з яких вико-
ристовується не стільки для того, 
щоб обслуговувати вишгородців 
і гостей міста, скільки з тією ме-
тою, щоб їх обкрадати. Ну, взяти, 
хоча б, того ж В. Сардака, дирек-
тора, мабуть, найбільшого КП 
в місті під назвою «Управляюча 
компанія» ВМР. Хіба не він ор-
ганізував нелегальний маршрут 
«Ярославичі-метро Петрівка» під 
«дахом» ГО «Зелений корпус»? 
То невже ж він до цих пір не при-
думав як можна «зекономити» 
бюджетні гроші на підприємстві, 
через рахунки якого проходять 
десятки бюджетних мільйонів?

...Залишається додати, що О. 
Семенов запропонував провести 
громадські слухання змін до Ген-
плану. О. Момот з пропозицією 
згодився.  

Ось таких от 4 мікроавтобуси 14-го серпня зранку виїхали з 
території військової частини 3027 Нацгвардії України на марш-
рут «Війскове містечко»-«метро Героїв Дніпра». Це — ті сами 
маршрутки, які, начебто, працювали в ТОВ «Європастранс». Як і 
раніше, їздять горе-водії цих маршруток без будь-яких дозвіль-
них документів. Та й навіщо ті документи, якщо «кришує» їх осо-
бисто заступник міського голови?   



 
 

Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

4
Мой город...

№8(321), вторник, 21 августа 2018 г. 

(Продовження. 
Початок на стор. 1, 2-3)

У К Р А Ї Н А
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок друга сесія VII скликання

31 липня 2018 року №42/12

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється 
ТОВ «Екопроект – 2000» 

Р І Ш Е Н Н Я

Результати поіменного 
голосування на 42-й сесії 

міськради за проект рішення
«Про надання дозволу 
на розробку проекту

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється  
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Баланюк О. І. 
Бражнікова Т. О.
Виговський В. П.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г.
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М. 
Попов Ю. П.
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І. 
Семенов О. І.
Шока А. М.
Шубка В. В. 
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Матко Б. Б.
Нижник В. С.

42-а сесія міськради

«ЗВІТИ» КОМУНАЛЬНИХ
ПІДПРИЄМСТВ НІКОГО 

НЕ ЗАЦІКАВИЛИ... 
Можливо, це сталося тому, що 

переважна більшість присутніх 
розуміли: якщо 
всі звіти доброго 
десятка комуналь-
них підприємств 
втиснути в одне 
питання сессії, 
порядок денний 
якої складається 
з 60-ти проектів 
рішень, сенсу в та-
ких звітах — жод-
ного. Так само, як 
в їх обговореннях.

Швидше за все, 
справа тут в двух 
речах.

По-перше, про-
тягом поперед-
ньої каденції (6-го 
скликання), коли 
О. Момот був де-
путатом, жодного 
разу не було нор-
мального, повно-
цінного обговорен-
ня звіту керівника 
комунального під-
приємства. З гли-
боким і прозорим 
аналізом його 
діяльності і об-
говоренням пер-
спектив розвитку. 
Його й не могло 
бути, оскільки таке 
обговорення, та 
ще й публічне, ні 
керівникам міста, 
ні депутатам не 
було потрібне. Так 
само не потрібне 
воно й О. Момоту 

Розглянувши звернення ТОВ «Екопроект – 2000» та інші подані документи, від-
повідно до ст. ст. 12, 20, 83, 123 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України 
«Про землеустрій» п. 34 ст. 26, ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», рішення XXXVII сесії Вишгородської міської ради від 5 квітня 2018 року 
№ 37/5 «Про затвердження Детального плану території по вул. Ватутіна у м. Вишго-
род, Київської області площею 60,00 га» міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ТОВ «ЕКОПРОЕКТ – 2000» на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється з «для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та спо-
руд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості» (код згідно 
ЦВКПЗ – 11.02) на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житло-
вого будинку» (код згідно ЦВКПЗ – 02.03). Земельна ділянка (кадастровий номер 
3221810100:01:221:0102) загальною  площею 1,5197 га розташована у м. Вишгород, 
вул. Ватутіна, 100.

2. ТОВ «Екопроект – 2000» укласти договір на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється з земле-
впорядною організацією, яка має відповідну ліцензію на його виконання. Докумен-
тацію із землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої 
змінюється погодити із відповідними органами в порядку передбаченому ст.ст. 122, 
123, 186 Земельного кодексу України...

3. Взяти до відома, що розробка проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки, цільове призначення якої змінюється не дає права на її використання 
не за цільовим призначенням до одержання документа, що посвідчує право на неї із 
зміненим цільовим призначенням, та його державної реєстрації... 
            Міський голова                                                                 О. Момот

з сьогоднішньою злодійсько-ко-
рупційною депутатською більші-
стю.

По-друге, оскільки свідком 
такого обговорення О. Момот 
ніколи не був, швидше за все, 
він просто не уявляє, яким воно 

може бути. Оскільки не вистачає, 
з одного боку — уяви, з іншого — 
інтелекту. Бо аналізувати роботу 
підприємства — це вам не по ква-
тиркам лазити і не бюджетні гро-
ші цупити. Тут думати потрібно. І 
не про себе, а про людей.

ВИШГОРОДСЬКА ГОРА 
ПРОДОВЖУЄ

ЗАБУДОВУВАТИСЬ   
Рішення 42/12 сесії (цитую):
«1. Надати дозвіл ТОВ «ЕКО-

ПРОЕКТ–2000» на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змі-
нюється з «для розміщення та 
експлуатації основних, підсоб-
них і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої про-
мисловості» (код згідно ЦВКПЗ 
– 11.02) на «для будівництва 
і обслуговування багатоквар-
тирного житлового будинку» 
(код згідно ЦВКПЗ – 02.03). Зе-
мельна ділянка (кадастровий 
номер 3221810100:01:221:0102) 
загальною  площею 1,5197 га 
розташована у м. Вишгород, 
вул. Ватутіна, 100».

Це означає, що невдовзі на 
вул. Ватутіна (недалеко від сан-
ної траси) з’явиться нова багато-
поверхівка. І, як мені здається, не 
одна. Бо ж — півтора гектара. А 
от хто із забудовників туди прий-
де — подивимося. Ходять чутки, 
що, начебто, Сергій Пінчук...

Що стосується депутатів, то 
їх, якось, не дуже зацікавило 
що саме на цій ділянці збира-
ються будувати. Ні, те, що ба-
гатоповерхівку (багатоповерхів-
ки) — зрозуміло. А от які саме? 
На скільки поверхів? І що там із 
соцкультпобутом? А зі стоянка-
ми для автівок? А відходи жит-
тєдіяльності, вибачте на слові, 
куди? Чи викопаємо глибоку ка-
налізаційну яму і все багатопо-
верхове «добро» — в грунтові 
води? Щоб змішалося з древніми 
відходами київських князів?

Зачекайте, а, може, депута-
ти, знаючи, що за цим рішенням 
стоїть їх колега та ще й голова  
комісії з питань стратегії розвит-
ку міста, будівництва, транспорту 
та зв’язку, просто переконані, що 
все і так буде нормально? Тіп-
топ, як кажуть просунуті герої те-
лесеріалів? Мабуть, що так. Тому 
наша «тверда депутатська біль-
шість», — О. Баланюк, С. Жа-
дан, О. Клавдієнко, Д. Корнійчук, 
В. Костюченко, М. Кравченко, О. 
Кучмій, В. Лісогор, О. Лісогор, 
М. Мельник, М. Підвисоцький, 
С. Пінчук, Ю. Попов, Б. Руденок, 
В. Сардак, А. Шока, В. Шубка, А. 
Тютюнник, Б. Матко, — твердо 
проект підтримали. Як завжди.

Да, на генплані зі змінами, під-
готовленому для голосування, 
ця ділянка позначена як «рекон-
струкція під житлово-громадську 
забудову». Мабуть, для того, щоб 
в очі не дуже кидався суворий ко-
ричневий колір...

І ЗНОВУ ЩАСЛИВЧИКИ 
З ЧИСЛА НЕВІДОМИХ 

ФІЗИЧНИХ ОСІБ 
 Таких, що отримали від наших 

депутатів право на розробку про-
екту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки у влас-
ність, цього разу двоє: Андрій 
Анатолійович Булгаков (рішення 
№42/15, 10 соток в мікрорайоні 
«Дідовиця» під ОСГ) та Андрій 
Юрійович Смілянець (рішення 

Бенефіс Сергія Пінчука: ТОВ «Вишгород Плаза»
на вул. Набережна, 6, а, також, на 49 років — земельну

№42/24, 10 соток на масиві ГАЕС 
під ОСГ).

І, знову ж, таки, не вказані ка-
дастрові номери ділянок. І, знову 
не вказано хто саме ці громадяни 
і чим саме заслужили по 10 со-
ток «на халяву». Отже, хто вони, 
ці громадяни Булгаков та Сміля-
нець — АТОвці, багатодітні бать-
ки, інваліди чи герої невидимого 
фронту? Невідомо. Залишається 
лише здогадуватись. 

З чистої цікавості ми запитали 
це в Google. І знайшли деклара-
цію військовослужбовця з таким 
самим іменем, по-батькові та 
прізвищем: Андрій Анатолійович 
Булгаков. Який живе чи то в Ко-
цюбинському, чи то в Ірпіні і несе 
службу в Генеральному штабі 
Збройних Сил України. Однак, чи 
це він отримав 10 соток на «Дідо-
виці» — невідомо. Так само, як 
невідомо чи має отримувач якесь 
відношення до депутата нашої 
міськради Г. Булгакової.

...Чесне слово, якби я був депу-
татом, і людина з моїм прізвищем 
отримала земельну ділянку, я 
прямо на сесії почав би вимагати 
внесення до протоколу інформа-
ції про те, що не маю до неї ніяко-
го стосунку. Ну, щоб ніхто, часом, 
нічого поганого не подумав. А 
якби не зміг прийти на сесію, як Г. 
Булгакова, то, хоча б, записочку 
відповідну передав...  

А от Андрія Юрійовича Смілян-
ця за допомогою Google ми 
знайшли в м. Вишгороді, на вул. 
Кургузова. Якщо це — той самий 
Смілянець, який отримав 10 соток 
на ГАЕС. І дізналися, що він є фі-
зичною особою-підпріємцем. За-
ймається фінансовим аналізом, 
судовими провадженнями, лі-
цензіями і т. ін. Можна, звичайно, 
допустити, що Андрій Юрійович, 
враховуючи коло його інтересів, 
є родичем недавно призначеного 
тимчасово виконуючого обов’яз-
ки керівника апарату Вишгород-
ського районного суду Альони 
Вікторівни Смілянець. Але це — 
лише припущення...

Окремо потрібно сказати про 
Євгена Євгеновича Войтенка, 
який отримав дозвіл на розроб-
ку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 
у власність для ведення особи-
стого селянського господарства 
орієнтовною площею 0,3500 га 
на вул. Новопромисловій (рішен-
ня №42/16). 

Вул. Новопромислова знахо-
диться на території нової пром-
зони біля військової частини 
3027 Нацгвардії України. Однак, 
справа не в цьому, а в тому, що 
за те, щоб проголосувати за це 
питання, активно вмовляв депу-
татів їх колега М. Підвисоцький. 
Пам’ятаєте наше здивування 
тим, що М. Підвисоцький, вкупі 
з Г. Булгаковою і І. Шубко, разом 
з «принциповою» депутатською 
більшістю проголосували за ви-
ділення по 15 соток на ГАЕС, 
біля ЖК «Французький бульвар», 
десяти невідомим нікому грома-
дянам? Так от, якщо те, що за 
АТОвцем Є. Войтенком стоїть М. 
Підвисоцький, то нічого дивного 
в тому голосуванні немає. Про-
сто сьогодні ти мені допоміг, зав-
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передали в оренду на 10 років земельну ділянку 
ділянку площею 2,8342 га на вул. Київській, 10

(Закінчення на стор. 8) 

У К Р А Ї Н А
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сорок друга сесія VII скликання

31 липня 2018 року №42/33

Про затвердження проекту із землеустрою 
товариству з обмеженою відповідальністю 
«ВИШГОРОД ПЛАЗА»

Розглянувши подані документи, проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду... міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА» проект землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки в оренду площею 0,0604 га для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, по вул. 
Набережна, 6 у м. Вишгород. Передати ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА», за умови вико-
нання п. 2 цього рішення, в оренду терміном на 10 років земельну ділянку (кадастро-
вий номер 3221810100:01:257:6003) площею 0,0604 га будівництва та обслуговуван-
ня об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (згідно 
КВЦПЗ код 03.08) по вул. Набережна, 6 у м. Вишгород.

2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ВИШГОРОД ПЛАЗА»:
2.1. Договір оренди укласти в місячний термін відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 «Про затвердження Типового договору 
оренди землі» та встановити ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА» ставку в розмірі 6 % від 
нормативної грошової оцінки землі, відповідно до рішення Вишгородської міської 
ради від 14.07.2016 р. № 12/64 «Про орендну плату за землю у м. Вишгород».

2.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації 
існуючих інженерних мереж та споруд, що знаходяться в межах земельної ділянки.

2.3. Здійснити благоустрій земельної ділянки та прилеглої території... 
4. Оформити право комунальної власності територіальної громади міста Виш-

города в особі Вишгородської міської ради на земельну ділянку (кадастровий номер 
3221810100:01:257:6003) площею 0,0604 га будівництва та обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (згідно КВЦПЗ код 
03.08) по вул. Набережна, 6 у м. Вишгород...

       Міський голова                                                                   О. Момот

Р І Ш Е Н Н Я

Результати поіменного 
голосування на 42-й сесії 

міськради за проект рішення
«Про затвердження проекту 

із землеустрою 
ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА»

за
утрималася
утримався
утримався

за
за

утримався
за
за
за
за
за
за
за

проти
за
за
за

проти
за
за

не голосував
за
за
за

утримався
за

проти

Баланюк О. І. 
Бражнікова Т. О.
Виговський В. П.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г.
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М. 
Попов Ю. П.
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І. 
Семенов О. І.
Шока А. М.
Шубка В. В. 
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Матко Б. Б.
Нижник В. С.

вул. Ш
кільна

тра — я тобі. Справа житейська, 
як то кажуть... Шо ви запитали? 
А де тут виборці? А при чому тут 
виборці? Тут не до виборців, го-
ловне — свої питання вирішити... 

НА МІСЦІ РУЇН РЕСТОРАНУ
 «ВИШГОРОД», ТАКИ, БУДЕ 

БАГАТОПОВЕРХІВКА. 
А ЩО БУДЕ ПОРЯД?

30 травня 2017 р. на 24-й сесії 
міськради депутати розглядали 
проект рішення «Про надання 
дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки в оренду 
ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА».

В проекті рішення було запи-
сано, «Надати дозвіл ТОВА-
РИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИШГОРОД 
ПЛАЗА» на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,1000 га, розташо-
ваної у м. Вишгороді вул. Набе-
режна, 6 для реконструкції та 
обслуговування існуючого об’єк-
ту нерухомості (овочесховище), 
для укладення договору оренди 
даної земельної ділянки термі-
ном на 10 років». 

От як ми тоді описували цю си-
туацію: «Ставлячи на обговорен-
ня цей проект рішення, заступник 
міського голови О. Рачинський 
зауважив, що «висновок земель-
ної комісії — позитивний». Од-
нак В. Парчук, вийшовши до мі-
крофону, зазначила (цитую): «...
Всі ми ясно розуміємо, що ніякої 
реконструкції овощесховища не 
буде, по змінах до генерального 
плану там — багатоповерхівка, 
тому я своє рішення кажу — ні. 

Нам досить... У нас проблеми — 
школи, садочки. Якщо це мож-
на ще зупинити, ми можемо це 
зробити... Тому я звертаюся до 
депутатів: згадати про нагальні 
проблеми міста Вишгорода, це — 
додаткові знову проблеми, нам 
як депутатам, міському голові і 
наші громаді...». 

О. Момот тоді зауважив, що 
«це — не зміни, а генплан, прий-
нятий в 2012 році». 

Т. Бражнікова підтримала В. 
Парчук, зазначивши, зокрема, що 
«...після виїзду земельної комісії 
мова йшла про те, що близько 
сотки займає овочесховище, яке 
входить до складу ресторану. 
Тим більше, що 37 соток, які ви-
ділялись, я так розумію,  це й так 
було з надлишком надано для 
обслуговування цієї будівлі і для 
її реконструкції. Наразі ставиться 
питання про 10 соток. Щодо про-
екту змін, які були в генерально-
му плані, дійсно там позначена 
багатоповерхова забудова і меш-
канці міста, які сьогодні висту-
пали перед перервою і збирали 
підписи в місті і петицію писали,  
висловились щодо цих змін. Тому 
питання зараз не стоїть про зміну 
цільового призначення, як сказав 
міський голова, і про генераль-
ний план не стоїть питання, але 
питання стоїть про те, що овоче-
сховище дійсно займає близько 
сотки, а заявник просить надати 
десять...». 

В результаті цей проект рішен-
ня підтримали всього 15 депу-
татів. Однак, уже наприкінці сесії 
М. Мельник внесла пропозицію 
повторно включити цей проект 
рішення в порядок денний і по-

вторно проголосувати. 
Це голосування виявило, що 

цей проект рішення підтрима-
ло вже 19 депутатів. Один голос 
додала Т. Войтович, яка, цілком 
вірогідно, для цього і завітала в 
сесійну залу наприкінці сесії. Ще 
три голоси додали Д. Корнійчук, 
Ю. Попов і Б. Руденок, які пер-
ший раз не взяли участь у голо-
суванні. Що саме під час другого 
голосування змусило їх підтри-
мати ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА» 
залишається лише здогадува-
тись».

І ось більше, ніж через рік, в 
порядку денному сесії, про яку 
йдеться, з’являється проект рі-
шення «Про затвердження 
проекту із землеустрою то-
вариству з обмеженою від-
повідальністю «ВИШГОРОД 
ПЛАЗА». 

Однак, тут уже йдеться про 6, а 
не про 10 соток навколо все того 
ж овочесховища:

«Затвердити ТОВ «ВИШГО-
РОД ПЛАЗА» проект землеу-

строю щодо відведення земель-
ної ділянки в оренду площею 
0,0604 га для будівництва та 
обслуговування об’єктів тури-
стичної інфраструктури та за-
кладів громадського харчування, 
по вул. Набережна, 6 у м. Виш-
город. Передати ТОВ «ВИШГО-
РОД ПЛАЗА», за умови виконан-
ня п. 2 цього рішення, в оренду 
терміном на 10 років земельну 
ділянку (кадастровий номер 
3221810100:01:257:6003) пло-
щею 0,0604 га будівництва та 
обслуговування об’єктів тури-
стичної інфраструктури та за-
кладів громадського харчування 
(згідно КВЦПЗ код 03.08) по вул. 
Набережна, 6 у м. Вишгород».

Ми зв’язалися з С. Пінчуком по 
телефону і запитали який саме 
об’єкт туристичної інфраструк-
тури чи який саме заклад гро-
мадського харчування тут пла-
нується побудувати. Чому саме 
ми звернулися до С. Пінчука? Та 
тому, що він ніколи не заперечу-
вав, що  ТОВ «ВИШГОРОД ПЛА-

ЗА» — підприємство, яке він кон-
тролює. Так от, С. Пінчук відповів 
нам, що «поки що не знає».

А, може, й знає, лише не хоче 
нам розповідати. Ну, щоб не на-
врочити. Чи — щоб мешканці бу-
динків, які розташовані поряд з 
майбутнім будівництвом, не здій-
няли галас, як в минулому році, 
коли дізналися, що на руїнах ре-
сторану «Вишгород» виросте ба-
гатоповерхівка... 

ЯК І ЧИМ САМЕ БУДЕ 
ЗАБУДОВАНО МАЙЖЕ ТРИ

ГЕКТАРИ НА ВУЛ. ШКІЛЬНІЙ —
ТЕЖ ТАЄМНИЦЯ...

Ну, і, нарешті, рішення №42/36 
«Про припинення права по-
стійного користування земель-
ною ділянкою ПРАТ «Вишго-
родсільрибгосп» та передачі 
її в оренду». В якому, зокрема, 
зазначено:

«1. Припинити право постій-
ного користування Приват-
ному акціонерному товари-
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Наші декларації

Керівництво міськвиконкому: все, що нажито
ІГОР ІВАНОВИЧ СВИСТУН (заст. голови)

2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
Дружина: Свистун Леся Іванівна
Син: Свистун Юрій Ігорович
3.3. Об’єкти нерухомості:

Об’єкт: офіс
Дата набуття 
права: 13.07.2012
Заг. пл. 48,5 кв. м
 Декларує: Свистун 
Леся Іванівна

Загальна 
інформація

Місце 
знаходження

Вартість 
на дату набуття

Права
на об’єкт

Вишгород 44664

Власність %:
 100

Власник: 
дружина
Свистун

Л. І. 
Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 27.07.2005
Заг. пл. 47,8 кв. м
 Декларує: Свистун 
Леся Іванівна

Вишгород 9

Власність %:
 100

Власник: 
дружина
Свистун

Л. І. 
Об’єкт: офіс
Дата набуття 
права: 29.08.2016
Заг. пл. 113,8 кв. м
 Декларує: Свистун 
Леся Іванівна

Вишгород 682800

Власність %:
 100

Власник: 
дружина
Свистун

Л. І. 
Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 27.07.2005
Заг. пл. 47,8 кв. м
 Декларує: Свистун 
Леся Іванівна

Вишгород

Власність %:
 100

Власник: 
дружина
Свистун

Ю. І. 

9

Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 01.04.2016
Заг. пл. 110,3 кв. м
 Декларує: Свистун 
Юрій Ігорович

Вишгород

Власність %:
 100

Власник: 
син

Свистун
Ю. І. 

518150

Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 27.07.2005
Заг. пл. 47,8 кв. м
 Декларує: Свистун 
Ігор Іванович

Вишгород

Власність %:
 100

Власник: 
Свистун

І. І. 

9

Об’єкт: офіс
Дата набуття 
права: 22.01.2010
Заг. пл. 48,8 кв. м
 Декларує: Свистун 
Ігор Іванович

Вишгород 44664

Власність %:
 100

Власник: 
Свистун

І. І. 

Об’єкт: 
житловий будинок
Дата набуття 
права: 23.01.2009
Заг. пл. 165,5 кв. м
 Декларує: Свистун 
Ігор Іванович

Вишгород 915072

Власність %:
 100

Власник: 
Свистун

І. І. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 01.12.2011
Заг. пл. 1200 кв. м
 Декларує: Свистун 
Леся Іванівна

Вишгород 250000

Власність %:
 100

Власник: 
дружина
Свистун

І. І. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 12.06.2009
Заг. пл. 10000 кв. м
 Декларує: Свистун 
Леся Іванівна

Нижчя
Дубечня

60000

Власність %:
 100

Власник: 
дружина
Свистун

Л. І. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 12.03.1998
Заг. пл. 3437 кв. м
 Декларує: Свистун 
Леся Іванівна

Велика 
Вільшаниця,
Золочівський

район
Львівська 
область

6000

Власність %:
 100

Власник: 
дружина
Свистун

Л. І. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 29.01.2014
Заг. пл. 243 кв. м
 Декларує: Свистун 
Леся Іванівна

Вишгород
16

Оренда 
дружина
Свистун

Л. І. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 29.01.2014
Заг. пл. 887 кв. м
 Декларує: Свистун 
Леся Іванівна

Вишгород
58

Оренда 
дружина
Свистун

Л. І. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 21.10.2009
Заг. пл. 20000 кв. м
 Декларує: Свистун 
Ігор Іванович

Воропаїв
16000

Власність %:
 100

Власник: 
Свистун

І. І. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 15.08.2003
Заг. пл. 600 кв. м
 Декларує: Свистун 
Ігор Іванович

Вишгород
8900

Власність %:
 100

Власник: 
дружина
Свистун

І. І. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 15.04.2010
Заг. пл. 1002 кв. м
 Декларує: Свистун 
Ігор Іванович

Вишгород
152000

Власність %:
 100

Власник: 
дружина
Свистун

І. І. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 27.06.2017
Заг. пл. 400 кв. м
 Декларує: Свистун 
Юрій Ігорович

Вишгород
103056

Власність %:
 100

Власник: 
дружина
Свистун

Ю. І. 

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби:
Загальна 

інформація
Х а р а к т е р и -

стика
Вартість 

на дату набуття
Право

на майно
Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 27.07.2005
 Декларує: Свистун 
Леся Іванівна

VOLVO

S60

Рік випуску:
2012

303667
Власник: 
дружина
Свистун

Л. І. 

Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 30.12.2016
 Декларує: Свистун 
Юрій Іванович

Toyota
 

Модель:
Corolla 

Рік випуску:
2016

535055
Власник: 
дружина
Свистун

Ю. І. 

11.   Доходи, у тому числі подарунки:

Свистун 
Ігор Іванович
 Декларує: 
Свистун 
Ігор Іванович

Заробітна пла-
та, отримана 
за основним 
місцем роботи

238133 Власник: 
Свистун

І. І. 

Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

Свистун 
Леся Іванівна
 Декларує: 
Свистун 
Леся Іванівна

Заробітна пла-
та, отримана 
за основним 
місцем роботи

33217 Власник: 
дружина
Свистун

Л. І. 
Свистун 
Юрій Ігорович
 Декларує: 
Свистун 
Юрій Ігорович

Дохід від за-
йняття під-
приємницькою 

діяльністю

550614 Власник: 
син

Свистун
Ю. І. 

Свистун 
Юрій Ігорович
 Декларує: 
Свистун 
Юрій Ігорович

Інше: 
стипендія

825 Власник: 
син

Свистун
Ю. І. 

12.  Грошові активи:
Установа (рахунки, 

внески)
Вид 

активу
Розмір
активу

Право
власності

Свистун 
Леся Іванівна
 Декларує: 
Свистун 
Леся Іванівна

Готівкові
кошти 300000

UAH
Власник: 
дружина
Свистун

Л. І. 
Свистун 
Леся Іванівна
 Декларує: 
Свистун 
Леся Іванівна

Готівкові
кошти 50000

USD
Власник: 
дружина
Свистун

Л. І. 

ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ РАЧИНСЬКИЙ (заст. голови)
2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування

(Інформація відсутня)
3.3. Об’єкти нерухомості:

Загальна 
інформація

Місце 
знаходження

Вартість 
на дату набуття

Права
на об’єкт

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 31.12.2016
Заг. пл. 857 кв. м
Декларує: 
Рачинський 
Олексій Сергійович

Вишгород 455667

Власність %:
 100

Власник: 
Рачинський

О.С. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 31.12.2016
Заг. пл. 39 кв. м
Декларує: 
Рачинський 
Олексій Сергійович

Вишгород 20000

Власність %:
 100

Власник: 
Рачинський

О.С. 

Об’єкт: 
квартира
Дата набуття 
права: 20.06.2014
Заг. пл. 166 кв. м
Декларує: 
Рачинський 
Олексій Сергійович

Вишгород 490000

Власність %:
 1

Власник: 
Рачинський

О.С. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 03.10.2017
Заг. пл. 20000 кв. м
Декларує: 
Рачинський 
Олексій Сергійович

Савенки 99256

Власність 
%:

 100
Власник: 

Рачинський
О.С. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 03.10.2017
Заг. пл. 20000 кв. м
Декларує: Рачинсь-

кий Олексій Сергійо-
вич

Савенки 99256

Власність %:
 100

Власник: 
Рачинський

О.С. 

Об’єкт: 
земельна ділянка
Дата набуття 
права: 03.10.2017
Заг. пл. 20000 кв. м
Декларує: Рачинсь-

кий Олексій Сергійо-
вич

Савенки 99256

Власність %:
 100

Власник: 
Рачинський

О.С. 

11.   Доходи, у тому числі подарунки:

Рачинський 
Олексій 
Сергійович
 Декларує: 
Рачинський 
Олексій 
Сергійович

Заробітна пла-
та, отримана 
за основним 
місцем роботи

260834 Власник: 
Рачинський

О.С.  

Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

12.  Грошові активи:
Установа (рахунки, 

внески)
Вид 

активу
Розмір
активу

Право
власності

Готівкові
кошти

500000
UAH

Власник: 
Рачинський 

О. С. 

Рачинський 
Олексій 
Сергійович
 Декларує: 
Рачинський 
Олексій 
Сергійович

ТРОХИМ СЕРГІЙОВИЧ ІВАНОВ (заст. голови)
2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
Дружина: Іванова Юлія Іванівна
Син: Іванов Тимофій Трохимович
Син: Іванов Тихан Трохимович
3.3. Об’єкти нерухомості:

Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 23.08.2013
Заг. пл. 36,01 кв. м
 Декларує: Іванова 
Юлія Іванівна

Загальна 
інформація

Місце 
знаходження

Вартість 
на дату набуття

Права
на об’єкт

Київ 310076

Власність %:
 100

Власник: 
дружина
Іванова

Ю. І. 

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби:
Загальна 

інформація
Х а р а к т е р и -

стика
Вартість 

на дату набуття
Право

на майно
Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 28.11.2012
 Декларує: Іванов
Трохим Сергійович

Mercedes-Benz
Модель:

Sprinter 211 
CDI

Рік випуску:
2006

48000
Власник: 

Іванов
Т. С. 

Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 19.12.2017
 Декларує: Іванова
Юлія Івановна

КІА
Модель:
OPTIMA 

Рік випуску:
2012

 

300000
Власник: 
Іванова

Ю. І. 

Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 06.09.2007
 Декларує: Іванов
Трохим Сергійович

Mercedes-Benz
Модель:

E55
Рік випуску:

2000
 

(Не відомо)
Власник: 

Іванов
Т. С. 

11.   Доходи, у тому числі подарунки:
Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

Іванов
Трохим Сергійович 
Декларує: Іванов
Трохим Сергійович

Заробітна пла-
та, отримана 
за основним 
місцем роботи 

146837
Власник: 

Іванов
Т. С. 

Іванова
Юлія Іванівна 
Декларує: Іванова
Юлія Іванівна

Благодійна
допомога

10320
Власник: 
Іванова

Ю. І. 
Іванов
Трохим Сергійович 
Декларує: Іванов
Трохим Сергійович

Дохід 
від відчуження

майна
375000 Власник: 

Іванов
Т. С. 

Іванов
Трохим Сергійович 
Декларує: Іванов
Трохим Сергійович

Інше: дохід 
від відчуження

акцій
32000 Власник: 

Іванов
Т. С. 

УСЗН 
Вишгородської 
райдержадміністрі-

ції
  
Декларує: Іванов
Трохим Сергійович

Благодійна 
допомога

2566
Власник: 

Іванов
Т. С. 
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непосильною працею. А, можливо, і не все...
Іванов
Трохим Сергійович 
Декларує: Іванов
Трохим Сергійович

Дохід 
від відчуження
н е р у х о м о г о 

майна

72197 Власник: 
Іванов
Т. С. 

Іванова
Юлія Іванівна 

Декларує: Іванова
Юлія Іванівна

Дохід від відчу-
ження рухомо-
го майна (крім 
цінних паперів 
та корпоратив-

них прав )

200000
Власник: 
Іванова

Ю. І. 

НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА ВАСИЛЕНКО (кер. справами)
2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
Чоловік: Василенко Борис Миколайович
3.3. Об’єкти нерухомості:

Об’єкт: земельна
діляка
Дата набуття 
права: 13.10.2010
Заг. пл. 1500 кв. м
Декларує:Василен-

ко Наталія Петрівна  

Загальна 
інформація

Місце 
знаходження

Вартість 
на дату набуття

Права
на об’єкт

Жукин (невідомо)

Власність %:
 100

Власник: 
Василенко

Н. П. 

Об’єкт: земельна
діляка
Дата набуття 
права: 04.02.2014
Заг. пл. 500 кв. м
Декларує:Василен-

ко Наталія Петрівна  

Вишгород (невідомо)

Власність %:
 50

Власники: 
Василенко

Н. П. 
Василенко

Б. М.
Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 02.10.2009
Заг. пл. 68,7 кв. м
Декларує:Василен-

ко Наталія Петрівна

Вишгород

Власність %:
 100

Власники: 
Василенко

Д. Б.

(невідомо)

11.   Доходи, у тому числі подарунки:

Василенко 
Наталія 
Петрівна
 Декларує: 
Василенко 
Наталія 
Петрівна

Заробітна пла-
та, отримана 
за основним 
місцем роботи

330703

Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

Власник: 
Василенко 

Н. П.  

Василенко 
Борис 
Миколайович
 Декларує: 
Василенко 
Наталія 
Петрівна

Інше: аліменти 2207
Власник: 

Василенко 
Н. П.  

Пенсійний 
фонд

Декларує: 
Василенко 
Борис 
Миколайович

Пенсія 38348
Власник: 

Василенко 
Б. М.  

УСЗН 
Вишгородської
РДА
Декларує: 
Василенко 
Борис 
Миколайович

Інше: сума
відшкодування 

(внаслідок 
Чорнобильсь-
кої катастро-

фи)

5102
Власник: 

Василенко 
Б. М.  

Вишгородська
міська рада
Декларує: 
Василенко 
Наталія 
Петрівна

Інше: Держав-
на та соціаль-
на матеріальна 

допомога

1500 Власник: 
Василенко 

Н. П.  

МІРІЄВСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ (нач. фінвідділу)
2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
Дружина: Мірієвська Світлана Юріївна
Син: Мірієвський Давид Ігорович
3.3. Об’єкти нерухомості:

Об’єкт: 
квартира

Дата набуття 
права: 20.10.1994
Заг. пл. 52,1 кв. м
Декларує:
Мірієвський Ігор 
Вікторович

Вишгород (Невідомо)
Інше право
користуван-

ня: 
тимчасове
Власник: 

Мірієвська
 Г. П.  

Загальна 
інформація

Місце 
знаходження

Вартість 
на дату набуття

Права
на об’єкт

Об’єкт: садовий
(дачний) будинок

Дата набуття 
права: 06.07.1995
Заг. пл. 25,1 кв. м
Декларує:
Мірієвський Ігор 
Вікторович

Хотянівка (Невідомо)

Власність:
% 50

Мірієвський 
І. В.  

Об’єкт: 
квартира
Дата набуття 
права: 04.12.2015
Заг. пл. 68,4 кв. м
Декларує:
Мірієвська
Світлана Юріївна

Київ (Невідомо)

Власність: 
% 50

Власник: 
Мірієвська 

С. Ю.  

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби:
Загальна 

інформація
Х а р а к т е р и -

стика
Вартість 

на дату набуття
Право

на майно
Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 12.04.2011
Декларує:
Мірієвський Ігор
Вікторович

Chrysler 
Модель:
300 М

 
Рік випуску:

2000 

(Невідомо)
Власник: 

Мірієвський
І. В. 

11.   Доходи, у тому числі подарунки:

Вишгородська
міська рада
 Декларує: 
Мірієвський 
Ігор 
Вікторович

Заробітна 
плата, отримана 

за основним 
місцем роботи

214121 Власник: 
Мірієвський

І. В.  

Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

Міністерство 
економічного
розвитку та
торгівлі України
Декларує: 
Мірієвська 
Світлана 
Юріївна

Заробітна 
плата, отримана 

за основним 
місцем роботи

223174

Власник: 
Мірієвська

С. Ю.  

12.  Грошові активи:
Установа (рахунки, 

внески)
Вид 

активу
Розмір
активу

Право
власності

Готівкові
кошти

50000
UAH

Власник: 
Мірієвський 

І. В. 

Мірієвський
Ігор Вікторович
Декларує: 
Мірієвський
Ігор Вікторович

ОЛЬГА ІВАНІВНА КАРПЕНКО (нач. юрвідділу)
2.2. Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування
(інформація відсутня)
3.3. Об’єкти нерухомості:

Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 11.08.2016
Заг. пл. 91,1 кв. м
Декларує: 
Карпенко 
Ольга Іванівна 

Загальна 
інформація

Місце 
знаходження

Вартість 
на дату набуття

Права
на об’єкт

Вишгород (Невідомо)

Власність
 %:

 33,3
Карпенко

 Ольга
Іванівна

Об’єкт: земельна 
ділянка

Дата набуття 
права: 15.12.2011
Заг. пл. 0,12 кв. м
Декларує: 
Карпенко 
Ольга Іванівна 

Воропаїв (Невідомо)

Власність:
Карпенко

 Ольга
Іванівна

. 

Об’єкт: квартира
Дата набуття 
права: 25. 11.2005
Заг. пл. 91,1 кв. м
Декларує: 
Карпенко 
Ольга Іванівна 

Вишгород (Невідомо)

Власність
 %:

 33,3
Карпенко

 Ольга
Іванівна

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби:
Загальна 

інформація
Х а р а к т е р и -

стика
Вартість 

на дату набуття
Право

на майно
Об’єкт: автомобіль 
легковий
Дата набуття 
права: 04.04.2009
Декларує:
Карпенко 
Ольга Іванівна 

Hyundai
 

Модель:
Accent

 
Рік випуску:

2008

112000
Власник: 
Карпенко 

Ольга 
Іванівна

11.   Доходи, у тому числі подарунки:

Карпенко
Ольга 
Іванівна
Декларує: 
Карпенко
Ольга 
Іванівна

Заробітна 
плата, 

отримана
 за основним

 місцем роботи

209750

Джерело
 доходу

Вид 
доходу

Розмір
(вартість)

Право
власності

Власник: 
Карпенко 

О. І.  

Можливо, разом з ними ми надрукуємо й витяги 
з найбільш цікавих електронних декларацій інших 
вишгородських службовців місцевого самовряду-
вання. 

Тепер щодо витягів з декларацій заступників місь-
кого голови І. Свистуна, О. Рачинського, Т. Іванова, 
керуючої справами виконкому Н. Василенко, началь-
ника фінансово-бухгалтерського відділу І. Мірієвсь-
кого та начальника юридичного відділу О. Карпенко.

По-перше, — для О. Рачинського і Т. Іванова, які 
на запитання «Чи належить ваша посада до посад, 
пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків, 
згідно з переліком, затвердженим Національним 
агентством з питань запобігання корупції?» відпові-
ли «Ні». Насправді посади, які ви займаєте, панове, 
якраз, відносяться до посад, пов’язаних з високим 
рівнем корупційних ризиків, згідно з переліком, за-
твердженим Національним агентством з питань за-
побігання корупції.

З іншого боку, хоча І. Свистун, на відміну від двох 
колег, правильно відповів на це питання, ми знайш-
ли деяку невідповідність в його деклараціях від 2017 
р. (за 2016 р.) та від 2018 р. за рік минулий. А саме: 
в  декларації за 2016 р. вказані дві земельні ділянки 
площею 10 тис. кв. м. (отримана 12.06.2009 р.) та 20 
тис. кв. м. (отримана 21.10.2009 р.). Власником ділян-
ки в 20 тис. кв. м. вказаний сам І. Свистун, власником 
ділянки в 10 тис. кв. м. зазначена його дружина Л. 
Свистун. Так от, в декларації за 2016 рік вказано, що 
ці дві ділянки знаходяться у м. Вишгород. А от в де-
кларації за минулий рік, як бачите, вже зазначено, що 
ділянка в 10 тис. кв. метрів, якою володіє Л. Свистун, 
знаходиться в с. Нижча Дубечня, а ділянка площею в 
20 тис. кв. м., що знаходиться у власності І. Свисту-
на, розташована... в с. Воропаїв. 

Цікаво, правда? То де, все-таки, знаходяться ці дві 
земельні ділянки? Хотілося б уточнити.

А, взагалі-то, сім’я Свистунів, чесно кажучи, вра-
жає кількістю нажитого добра. Хоча, ми не пам’ятає-
мо, щоб Ігор Іванович або Леся Іванівна всерйоз за-
ймалися бізнесом: обоє, начебто, завжди були чи то 
на державній службі, чи то на службі в органах місце-
вого самоврядування, обоє в різний час були місце-
вими депутатами... Хіба, якось суміщали цю службу 
з бізнесом?

З приводу О. Рачинського. В нього, як бачите, всьо-
го дві невеличкі земельні ділянки у Вишгороді, зате 
три, — по 2 гектари, — в Савенках. 

Однак, як нам стало відомо, 2 травня ц. р. Виш-
городський райсуд виніс Постанову (справа № 
363/1366/18), якою притягнув О. Рачинського до ад-
мінвідповідальності за адміністративні правопору-
шення, передбачені частиною 2 статті 172-6 КУпАП. 
Якраз — за «неповідомлення або несвоєчасне пові-
домлення у разі суттєвої зміни у майновому стані 
субєкта декларування, а саме отримання ним до-
ходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 
прожиткових мінімумів, встановлених для працез-
датних осіб на 01 січня відповідного року тобто 
перевищує 80000 грн». Між іншим — в 2017 році.

Втім, детальніше про цю ситуацію ми розповімо в 
наступному номері нашої газети. 

А от у Т. Іванова все скромно: з нерухомості — лише 
квартирка у Києві на 36 квадратів (попробуй прожити 
в такій з вдвома дітками). Однак, якось живе. Тому, 
мабуть, що більшу частину доби проводить з дружи-
ною і дітьми на колесах. Благо, має аж три автівки 
і — непоганих. 

В декларації Н. Василенко ми звернули увагу на 
суму заробітної плати (з подарунками), отриманої за 
основним місцем роботи — 330 тис. 703 грн. Якщо 
розділити на 12 місяців, вийде 27 тис 559 грн. Дуже 
непогана зарплата, правда? Так що, коли будете спіл-
куватися з Н. Василенко, пам’ятайте: ви, як платник 
податку, дуже непогано оплачуєте її працю. Отже, ви-
магайте, щоб вона ці гроші відпрацьовувала. 

А от І. Мірієвський з О. Карпенко отримують значно 
менше — приблизно по 18 тисяч. Це настільки мало, 
що, наприклад, О. Карпенко, як бачите, не зуміла зао-
щадити, навіть кілька сотень гривень. Ні у банку, ні у 
«банці», як кажуть у народі. 

Так що, шановні читачі, далеко не всі службовці 
місцевого самоврядування колекціонують земель-
ні ділянки, квартири та дорогі автівки. Хтось живе 
скромно і чесно. Якщо, звичайно, електронні декла-
рації наших чиновників відображають, як кажуть 
філософи, об’єктивно існуючу реальність.

Як ви гадаєте, відображають?
Втім, це вже зовсім інша історія. До якої ми ще по-

вернемося...  

Від редакції:
На жаль, у нас не вистачило місця для публіка-

ції витягів із електронних декларацій начальника 
організаційного відділу міськвиконкому О. Глави, 
начальника відділу державної реєстрації Ю. При-
ходька, начальника відділу державного архітек-
турно-будівельного контролю А. Марцевого. Вони 
будуть оприлюднені в наступному номері нашої га-
зети. 
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42-а сесія міськради

У К Р А Ї Н А
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорок друга сесія VII скликання

31 липня 2018 року №42/36

Про припинення права постійного 
користування земельною ділянкою 
ПРАТ «Вишгородсільрибгосп» та 
передачі її в оренду

Розглянувши подані документи, звернення ПРАТ «Вишгородсільрибгосп» від 
06.07.2018 року з додатками, керуючись ст. ст. 93, 123, 124, 125, 134 Земельного ко-
дексу України, п. 6 Перехідних положень Земельного кодексу України, п. 34 ч. 1 ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Припинити право постійного користування Приватному акціонерному товари-
ству «Вишгородсільрибгосп» земельною ділянкою площею 2,8342 га, (кадастровий 
номер 3221810100:01:152:6007) для обслуговування та реконструкції існуючого май-
нового комплексу, що розташована по вулиці Київська, 10 у місті Вишгород...

2. Передати Приватному акціонерному товариству «Вишгородсільрибго-
сп» в оренду на 49 років земельну ділянку площею 2,8342 га, (кадастровий номер 
3221810100:01:152:6007) для обслуговування та реконструкції існуючого майнового 
комплексу, що розташована по вулиці Київська, 10 у місті Вишгород...

3. Приватному акціонерному товариству «Вишгородсільрибгосп»:
3.1. Укласти договір оренди в місячний термін відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 3 березня 2004 р. № 220 «Про затвердження Типового догово-
ру оренди землі» та встановити Приватному акціонерному товариству «Вишгород-
сільрибгосп» ставку в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі, відповідно 
до рішення Вишгородської міської ради від 14.07.2016р. № 12/64 «Про орендну плату 
за землю у м. Вишгород»...

5. Оформити право комунальної власності територіальної громади міста Виш-
города в особі Вишгородської міської ради на земельні ділянки, а саме: земельну 
ділянку площею 2,8342 га (кадастровий номер 3221810100:01:152:6007) для обслу-
говування та реконструкції існуючого майнового комплексу, що розташовані по вул.
Київська, 10, м. Вишгород...

           Міський голова                                                                   О. Момот

Р І Ш Е Н Н Я

Результати першого поіменного 
голосування на 42-й сесії 

міськради за проект рішення
«Про припинення права 

постійного користування 
земельною ділянкою 

ПРАТ «Вишгородсільрибгосп» 
та передачі її в оренду 
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Результати другого поіменного 
голосування на 42-й сесії 

міськради за проект рішення
«Про припинення права 

постійного користування
земельною ділянкою 

ПРАТ «Вишгородсільрибгосп» 
та передачі її в оренду

Баланюк О. І. 
Бражнікова Т. О.
Виговський В. П.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г.
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М. 
Попов Ю. П.
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І. 
Семенов О. І.
Шока А. М.
Шубка В. В. 
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Матко Б. Б.
Нижник В. С.

за
утрималася
не голосував

утримався
за
за

не голосував
за
за
за
за
за
за
за

не голосувала
за
за
за

проти
за
за

не голосував
за
за
за

утримався
за

проти

Баланюк О. І. 
Бражнікова Т. О.
Виговський В. П.
Дрьомін Ю. Б. 
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Колодзян Ю. Д.
Корнійчук Д. В.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Кучмій О. В.
Лісогор В. Ю.
Лісогор О. Я.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г.
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М. 
Попов Ю. П.
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І. 
Семенов О. І.
Шока А. М.
Шубка В. В. 
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 
Матко Б. Б.
Нижник В. С.

вул. Київська

Бенефіс Сергія Пінчука: ТОВ «Вишгород Плаза» передали 
в оренду на 10 років земельну ділянку на вул. Набережна, 6, а, також, 
на 49 років — земельну ділянку площею 2,8342 га на вул. Київській, 10 

ству «Вишгородсільрибгосп» 
земельною ділянкою площею 
2,8342 га, (кадастровий номер 
3221810100:01:152:6007) для об-
слуговування та реконструкції 
існуючого майнового комплек-
су, що розташована по вулиці 
Київська, 10 у місті Вишгород 
Київської області.

2. Передати Приватному ак-
ціонерному товариству «Виш-
городсільрибгосп» в оренду на 
49 років земельну ділянку пло-
щею 2,8342 га, (кадастровий 
номер 3221810100:01:152:6007) 

для обслуговування та рекон-
струкції існуючого майнового 
комплексу, що розташована по 
вулиці Київська, 10 у місті Виш-
город Київської області».

Знову ж, таки, а причому тут С. 
Пінчук, можливо, запитає хтось із 
вас, шановні читачі. Дійсно, мова 
йде про ПрАТ «Вишгородсільриб-
госп», яким, згідно інформації 
Єдиного держреєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань, ке-
рує такий собі Г. Малиш. Чи є 
серед засновників Товариства С. 
Пінчук, нам дізнатися не вдалося 
— немає такої інформації. 

А от що нам відомо достемен-
но, то це те, що дуже вже С. Пін-
чук просив депутатів цей проект 
рішення підтримати. Тому, ма-
буть, «тверда більшість» його 
спершу і не підтримала. Керую-
чись принципом «Раз так сильно 
потрібно, значить, може заціка-
вити матеріально». Зацікавив чи 
ні, не знаємо, свічку, як то кажуть, 
не тримали, але бачили, що по-
здровляли депутати С. Пінчука 
і один одного з перемогою дуже 
гаряче. Гаряче, як ніколи. Точні-
ше — як дуже рідко, коли вдаєть-
ся за рахунок якого-небудь круто-
го забудовника значно поліпшити 

власне матеріальне становище. 
...А, от, що там буде побудова-

но, на отих трьох гектарах, ніхто з 
депутатів у С. Пінчука не поціка-
вився ні перед першим, ні перед 
другим голосуванням. Втім, у кого 
цікавитися? У С. Пінчука? Так він 
он де, а ПрАТ «Вишгородсільриб-
госп» — он де. Іншими словами, 
всі депутати все розуміють, — 
що, кому і навіщо, — але фор-
мально, для лохів-виборців, 
нічого не ясно. Ну, припинили 
постійне користування трьома 
гектарами  «Вишгородсільрибго-
спу». Ну, віддали йому в оренду 
на 49 років ті ж три гектари. Так 
це для того, щоб оренду платив... 
Які питання, шановні виборці? 
Яка забудова? Ви про що? І до 
чого тут шановний голова  комісії 
з питань стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-

вул. Київська

ву
л.

 Ш
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ку С. Пінчук?
Коротше кажучи, все, як завжди 

в роботі нашої міської ради: 
«максимум прозорості і доступ-
ності грандіозних депутатських 
планів» для вишгородців. 

Зате — як діти малі радіємо 
новим парканчикам, лавочкам 
і свіжим букетикам на стовпах 
освітлення. 

Виходимо на ранішню зарядку 
з діточками.

По великих святах тішимося 
концертам на місцевому Співочо-
му полі та народним танцям біля 
ДК «Енергетик» по п’ятницях.

Ну, і, зрозуміло, захоплюємося 
дивовижними краєвидами рідної 
природи на фото С. Пінчука в 
Facebook. 

Продовжуємо обмінювати зо-
лото на скляні буси...

В. Борзовець

Від редакції:
Отже, дуже скоро в нашому 

місті одразу в трьох місцях, — 
на вул. Київській, на розі вули-
ць Дніпровська і Шкільна та на 
вул. Ватутіна з’являться нові 
будівельні майданчики, де 
будуть зводитися чергові ба-
гатоповерхівки. Це відповідь 
О. Момота і К° на неоднора-
зові пропозиції міських ак-
тивістів оголосити мораторій 
на будь-яке житлове будівни-
цтво до того моменту, поки, 
як висловилася А. Петрова на 
громадських слуханнях змін 
до Генплану міста, соціальна 
інфраструктура не «підтяг-
неться» до житлових багато-
поверхівок.  

Та справа, навіть, не в тому, 
що наша місцева влада не 
звертає уваги на думку гро-
мади. Справа в тому, що вона 
знаходить все нові й нові спо-
соби та методи продовження 
захисту інтересів забудовників 
в збиток цій громаді. Фактично 
— просто обдурюючи вишго-
родців. Так, ніби при владі в 
нас знаходяться не люди, яких 
ми обирали для захисту наших 
інтересів, а звичайні шахраї і 
наперсточники. 

А ми все це терпимо.


