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55-та сесія міськради 

Махінаціі із землею 
навколо СТ «Енергетик»:
хто за ними стоїть?

Решения и скандалы: как отработала 
первый день новая Верховная Рада Украины

У ВР України

30 серпня відбулася чергова сесія міськради з та-
ким, раніше оголошеним порядком денним:

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

2. Про прийняття у комунальну власність тери-
торіальної громади міста кв. №326 у будинку № 2-Д 
по пр-ту Т. Шевченка.

3. Про затвердження змін до комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд торгівельного, побу-
тового, соціально-культурного чи іншого призначен-
ня для провадження підприємницької діяльності.

4-11. Про надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність: Вояківському І. Я (4); Горобей І. В. (5); 
Давидок О. С. (6); Іжевській Є. І. (7); Коваленко Н. Д. 
(8); Ралку М. Г., Мовчану Б. В., Пономаренко Ю. В., 
Романчуку О. А. (9); Ремажевській Л. В. (10); Соколу 
С. А. (11).

12. Про надання згоди на розробку техдокумента-
ції із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки на місцевості (в натурі) гр. 
Тимченко Л. І.

13-14. Про надання дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність Худолію А. Ф. (13); Чекановій А. І. (14).

15. Про надання дозволу на розробку техдокумента-
ції щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «ПРОМГІДРАВ-
ЛІКА».

16. Про затвердження документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земель міської ради.

17. Про внесення змін до договору оренди земель-
ної ділянки (ТОВ НЕВІРОС).

18. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ 
«Спортивне об’єднання «Молода країна».

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки цільове призначення 
якої змінюється Бендюженку С. В.

20-21. Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність: Де-
нисюку Д. М. (20); Кучеренку П. Г. (21); 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки, цільове призначення 
якої змінюється Лукашук В. М.

23-28. Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність: 
Маньку М. В. (23); Пасічку М. І. (24); Пироженку А. О. 
(25); Плющаю В. М. (26); Рожковському Г. В. (27); Си-
ливоник Ю. В. (28 — знято). 

29. Про затвердження техдокументації із земле-
устрою щодо встановлення (відновлення) меж зе-
мельної ділянки в натурі (на місцевості) в спільну 
сумісну власність відповідно до часток гр.  Панову 
В. К. та гр. Школьному М. Я.

30. Про затвердження проекту із землеустрою ТОВ 
«Дім і Сад».

31. Про надання дозволу на розробку техдоку-
ментації із землеустрою щодо поділу та об’єднан-
ня земельної ділянки, яка знаходиться в оренді ПП 

В Украине начала работу Верховная Рада IX созы-
ва. 

Первый день новоизбранного парламента оказал-
ся кардинально не похож на старты парламентов 
предыдущих созывов. Казалось, партия власти за-
далась целью как можно ярче продемонстрировать 
всем, что они — совсем не такие, как их предше-
ственники. 

И у них это получилось.
«Бутерброды с собой»
Первый день (точнее 

было бы сказать — сутки, 
поскольку события нача-
лись рано утром и завер-
шились глубокой ночью) 
работы парламента был 
беспрецедентно продукти-
вен: депутатам удалось не 
только решить все кадро-
вые вопросы, назначив ру-
ководство Верховной Рады 
и комитетов ВР, правитель-
ство, нового генпрокурора 
и главу СБУ. Парламент 
также отменил депутат-
скую неприкосновенность, 
сделал большой задел на 
будущее, позволяющий 
принять целый ряд законов 
в сжатые сроки.

Впрочем, по порядку. 
День большинство депу-
татов новоизбранного пар-
ламента начали с возложе-
ния цветов к Стене памяти 
павших за Украину на Ми-
хайловской площади и ме-
мориалу Героям Небесной 
Сотни на одноименной 
улице (часть бывшей Ин-
ститутской). Напомним, 
что 29 августа в нынешнем 
году впервые отмечается 
как день Дня памяти за-
щитников Украины, кото-
рые погибли в борьбе за 
независимость, за суве-
ренитет и территориаль-
ную целостность Украины. 
В мероприятиях приняли 
участие (поочередно и по 
отдельности) представите-
ли «Слуги народа», «Евро-
пейской солидарности» и 
«Голоса».

Отдав дань памяти по-
гибшим героям, депута-
ты пешком двинулись к 
парламенту, где в 10:00 
должно было начаться тор-
жественное заседание по 
поводу принятия присяги. 
Туда же тонкими струйка-
ми стекались депутаты из 
других политсил, журнали-
сты и немногочисленные 
демонстранты.

Вопреки опасениям, осо-
бой активности «улицы» в 

этот день у здания Верхов-
ной Рады не наблюдалось. 
Выразить свои требования 
к новоизбранным депута-
там в этот день под стены 
пришли от силы несколько 
сотен человек. По сути, ак-
тивность была представ-
лена рядом мини-пикетов, 
состоящих от двух-трех 
до пары десятков чело-
век каждый. Вооруженные 
громкоговорителями груп-
пы активистов еще хоть 
как-то привлекали к себе 
внимание парламентари-
ев, остальные же были 
просто незаметны.

Сопоставимым было 
и число правоохраните-

лей. Наверное, усиленные 
меры безопасности были 
предприняты (все же на 
торжественное заседание 
прибыло все руководство 
страны и представители 
иностранных государств). 
Но обилие полиции и пред-
ставителей спецслужб не 
бросалось в глаза.

А вот что было, в об-
щем, нехарактерным, так 
это длиннющая очередь 
из представителей СМИ, с 
утра выстроившаяся у вхо-
да в парламент. 

На открытие работы 
Верховной Рады аккреди-
товалось более 700 жур-
налистов, еще какое-то 

количество подали заявки, 
но не были аккредитованы. 
У «рамки» то и дело возни-
кали дискуссии по поводу 
аккредитации, очередь, 
начавшая формироваться 
еще с шести утра, продви-
галась медленно, и многие 
представители масс-медиа 
попросту не успели попасть 
в здание не то что к началу 
торжественного заседания, 
но даже к его завершению.

Тем временем другая 
часть представителей 
СМИ у входа в парламент 
«штурмовала» прибывших 
на заседание депутатов. 
Накануне стало известно, 

(Продовження на стор. 3)

ДО ПОЧАТКУ 
РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Тарифи
Цього разу привернула 

увагу велика кількість пен-
сіонерів в сесійній залі. З’я-
сувалося, що цю категорію 

населення хвилює пробле-
ма підвищення тарифів 
ВРКП «Вишгородтепломе-
режа», про яке люди дізна-
лися із соціальних мереж 
та ЗМІ. Про що й повідоми-
ла присутніх одна з пенсіо-

На фото (зліва напра-
во): 

зверху — голова ВР 
України Дмитро Разум-
ков, перший віце-спікер 
Руслан Стефанчук, ві-
це-спікер Олена Кондра-
тюк; 

нижче — прем’єр-
міністр Олексій Гончарук 
і нові міністри у ВР;

нижче — віце-прем’єр 
-міністр з питань євро- та 
євроатлантичної інтегра-
ції Дмитро Кулєба, віце-
премьєр-міністр-міністр 
цифрової трансформації 
Михайло Федоров, керів-
ник МЗС України Вадим 
Пристайко;

нижче — міністр оборо-
ни України Андрій Заго-
роднюк, Голова СБУ Іван 
Баканов, Генеральний 
прокурор України Руслан 
Рябошапка.
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У ВР України

Решения и скандалы: как отработала 
первый день новая Верховная Рада Украины 

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

что в первый день парламент не 
ограничится торжественным за-
седанием, а намерен отработать 
«полную программу»: назначе-
ние руководства ВР, нового пра-
вительства, распределение ко-
митетов, решение процедурных 
вопросов. Вишенкой на тортике 
должно было стать голосование 
за проект об отмене депутатской 
неприкосновенности.

«Это часов до трех ночи, — 
вздыхали между собой искушен-
ные журналисты. — И это, если 
все пойдет без сучка-задоринки. 
А если нет…». Забегая наперед, 
отметим, что представители СМИ 
не ошиблись: парламент завер-
шил рассмотрение запланиро-
ванных вопросов в 2:45 ночи.

Сомнений нет
Впрочем, на утро 29 не видели 

их не только представители буду-
щей парламентской оппозиции, 
но и, как можно было понять, 
представители большинства. Ко-
торые, тем не менее, в один го-
лос выражали уверенность, что 
предложенные проекты, в том 
числе кадровые, будут утверж-
дены.

«Вчера на встрече с фракци-
ей сказал, что А. Гончарук был 
бы неплохим кандидатом, но это 
один из кандидатов. Я его лич-
но знаю, поэтому, если его кан-
дидатура будет предлагаться, я 
лично буду голосовать «за». Но 
в любом случае у нас будет за-
седание фракции, на котором мы 
обсудим все кадровые предло-
жения, которые поступят. Голо-
совать с ходу не будем», — рас-
сказал сайту «Сегодня» нардеп 
из «Слуги народа» А. Качура.

Его коллега из фракции Р. 
Грищук подтвердив, что кадро-
вые вопросы будут обсуждены 
на фракции, отметил, что, по 
его убеждению, «Слуга народа» 
должна поддержать кандидату-
ры министров, предложенные 
будущим премьером.

«Если мы делегируем пре-
мьер-министра, если он набира-
ет свою команду и берет на себя 
ответственность за ее работу, 
мы, считаю, должны его поддер-
жать», — отметил депутат. Он  
рассказал, что все законопроек-
ты, которые подаются на голосо-
вание, будут «проверяться» его 
помощниками-юристами.

«Я не проголосую ни за один 
законопроект, даже тот, который 
подают мои коллеги по фракции, 
пока мои юристы не скажут, что 
«все ок». Если же будут заме-
чания, попрошу, чтобы коллеги 
разъяснили по сути этих замеча-
ний. И только если аргументы бу-
дут удовлетворительными, под-
держу», — сказал М. Радуцкий.

Что думает оппозиция
Приняв присягу, депутаты от-

правились получать депутатские 
атрибуты и общаться с прессой, 
которую, наконец, впустили в ку-
луары.

Внефракционный В. Балога 
рассказал, что в нынешнем пар-
ламенте помимо фракций будет 
создана как минимум одна де-
путатская группа. «Роль внеф-
ракционных будет минимизиро-

вана, потому будут группы. Нам, 
— самовыдвиженцам и мажори-
тарщикам, — нужно консолиди-
роваться, чтобы иметь возмож-
ность отстаивать интересы своих 
избирателей», — рассказал он.

Представитель «Батькивщи-
ны» С. Соболев подчеркнул, что 
политсила готова поддержать ка-
дровые инициативы партии вла-
сти, но не безоговорочно.

«Смотря какие кандидатуры 
будут предложены. Мы пока что 
не знаем, кого подадут на долж-
ность премьера, министров, 
генпрокурора. Будем смотреть и 
определяться с поддержкой», — 
сказал С. Соболев.

Забегая наперед отметим, что 
подобные замечания еще не раз 
звучали в этот день. В том числе 
из уст представителей фракций, 
считающихся идеологическими 
союзниками «Слуги народа». 
Так, достаточно резко выска-
зался по поводу методов фор-
мирования правительства глава 
фракции «Голос» С. Рахманин. 

Руководство ВР: 
неожиданностей не случилось

Впрочем, что касается кадро-
вых вопросов, то утверждение их 
прошло в строгом соответствии с 
процедурой. Порой казалось, что 
соблюдению тонкостей регла-
мента уделяется даже больше 
внимания, чем нужно. В 13:00 от-
крылась «рабочая» сессия пар-
ламента. «Временно» председа-
тельствующий на заседании Д. 
Разумков огласил список фрак-
ций и групп в новом парламенте 
и их руководство.

Так, крупнейшую фракцию 
«Слуга народа» (объявленную 
монокоалицией) возглавил Д. 
Арахамия. Фракцию «Оппоплат-
форма — За жизнь» — Ю. Бойко, 
«Батькивщину» — Ю. Тимошен-
ко, фракцию «Европейская со-
лидарность» — И. Геращенко и 
А. Герасимов, «Голос» — С. Рах-
манин. Помимо этого было объ-
явлено о создании в парламенте 
группы «За будущее» в составе 
23 депутатов. Ее возглавили В. 
Бондар и Т. Батенко.

После этого депутаты сразу 
же приступили к избранию ру-
ководства ВР. Как и ожидалось, 
спикером на безальтернативной 
основе был избран глава пар-
тии «Слуга народа» Д. Разумков, 
первым вице-спикером — также 
«планово» стал представитель 
президента в парламенте про-
шлого созыва Р. Стефанчук.

На должность вице-спикера, 
которую партия власти «отдала» 
оппозиции, было подано четыре 
кандидатуры. «Европейская со-
лидарность» выдвинула лидера 
крымскотатарского народа М. 
Джемилева, «Батькивщина» — 
Е. Кондратюк. От независимых 
депутатов была выдвинута И. 
Констанкевич, и от ОПЗЖ — Н. 
Шуфрич. Рейтинговое голосова-
ние показало, что наибольшую 
поддержку в зале имеет Е. Кон-
дратюк. В итоге она и была из-
брана вице-спикером.

Кадровые решения
Затем депутаты приступили к 

избранию премьера. К тому вре-
мени уже были известны резуль-
таты заседания фракции «Слуга 

народа» при участии президента 
В. Зеленского и кандидатура на 
пост премьер-министра. Как ра-
нее сообщали многочисленные 
источники, на должность был вы-
двинут замглавы Офиса прези-
дента А. Гончарук. Представлять 
его залу прибыл сам президент.

Выступив с короткой речью и 
призвав парламентариев «засу-
чить рукава» и работать, Зелен-
ский остался в зале наблюдать 
за процессом.

После презентационного вы-
ступления кандидата (ключевой 
месседж: успехи Украины во 
всем, в том числе в достижении 
мира, непосредственно зависят 
от роста экономики; задача пра-
вительства — обеспечить этот 
рост) А. Гончарук 290 голосами 
«за» был избран премьер-мини-
стром и отправился «формиро-
вать правительство». Разумеет-
ся, формально: окончательный 
список будущих министров, об-
народованный на вышеупомя-
нутом заседании фракции, уже 
вовсю «гулял» кулуарами.

А Рада, не сбавляя темпа, при-
нялась за кадровые решения из 
«президентской квоты». Так, ми-
нистром обороны по представ-
лению главы государства был 
утвержден советник президента, 
ранее возглавлявший Проектный 
офис реформ при МО А. Загород-
нюк. Главой МИД стал замглавы 
Офиса президента, бывший пер-
вый замминистра иностранных 
дел и глава Миссии Украины при 
НАТО В. Пристайко. И. Баканов 
возглавил СБУ.

В зал вернулся новый глава 
правительства А. Гончарук — 
теперь уже с «официальным» 
списком кандидатов в министры. 
За который большинство и со-
юзники СН в парламенте тут же 
проголосовали. При этом особо-
го противодействия и критики по 
предложенным кандидатурам со 
стороны оппозиции не наблю-
далось. Лишь «Европейская со-
лидарность» выразила протест 
против сокращения и объедине-
ния ряда министерств. А «Голос» 
— несогласие с принципом фор-
мирования Кабмина.

«Люди, которых нам представ-
ляют как правительство, — это 
совершенно разные люди, это 
как части одного большого суще-
ства. Там есть люди, к которым 
чувствуешь абсолютное дове-
рие, которых хочется поддержать 
и словом, и делом, и плечом, и 
законопроектом, а есть люди, в 
отношении которых информации 
гораздо меньше, чем вопросов к 
ним… Там просто разный набор 
людей, по которым очень трудно 
найти общий знаменатель, очень 
трудно найти принципы, по ко-
торым эти люди подбирались. И 
очень трудно понять, какой пе-
речень первоочередных законо-
проектов, какой перечень прио-
ритетов реформ, какой принцип 
действий, которые эти люди ис-
поведуют. И поэтому голосовать 
за этих людей, как и за прави-
тельство, на удивление трудно. 
Даже несмотря на огромное — 
еще раз подчеркиваю — уваже-
ние к отдельным кандидатам», 
— заявил в частности глава 

фракции «Голос» С. Рахманин.
Столь же оперативно парла-

мент проголосовал за состав 
Комитетов ВР и их руководство 
и утвердил новым генеральным 
прокурором (удовлетворив перед 
этим заявление об отставке Ю. 
Луценко) еще одного заместите-
ля главы Офиса президента — Р. 
Рябошапку.

«Уникальный проект»
Завершив кадровыми вопро-

сами, депутаты без перерыва 
начали рассматривать «изюмин-
ку» этого дня: закон о неприкос-
новенности народных депутатов. 
Дело близилось к полуночи, но 
вопрос не оставил никого рав-
нодушным, внеся определенное 
оживление в зал.

«Сегодня мы имеем уникаль-
ный проект. Проект, который раз-
рабатывался еще партией, кото-
рая сегодня составляет фракцию 
«Оппоблок», далее вносился П. 
А. Порошенко, и сегодня будет 
вынесен на обсуждение всего 
украинского парламента, — пре-
зентовал решение вице-спикер Р. 
Стефанчук. — Я думаю, что мы 
не имеем права воздержаться от 
голосования и не имеем права 
голосовать против, потому, воз-
державшись от голосования и 
проголосовав «против», мы пре-
дадим каждого украинца».

Предавать каждого украинца 
не хотелось никому из депутатов, 
потому претензий к сути закона в 
зале не высказал никто. Одна-
ко были претензии к процедуре. 
Так, представители ОПЗЖ и «Ев-
росолидарности» отметили, что 
в своем заключении к предлага-
емому к рассмотрению проекту 
Конституционный суд высказал 
ряд замечаний. Их должна была 
учесть Верховная Рада еще про-
шлого созыва, но не сделала 
этого, рассмотрев проект, но не 
доработав его. А потому рассмо-
трение проекта нынешним пар-
ламентом не отвечает требова-
ниям закона.

«В соответствии с Законом о 
Регламенте, этот законопроект 
считается таким, над которым 
не проведена работа, и снятым с 
рассмотрения... Мы сейчас рас-
сматриваем несуществующий 
законопроект, чем грубо наруша-
ем конституционную процедуру 
рассмотрения законопроектов! 
Надо было сделать по Конститу-
ции: внести новый законопроект, 
направить в Конституционный 
Суд…», — эмоционально пытал-
ся убедить коллег Р. Князевич.

Однако, эти аргументы не 
подействовали. Вопрос был 
поставлен на голосование и 
проголосован по процедуре 
предварительного утверждения. 
Окончательное решение будет 
принято на следующей сессии, 
которая начнется 3 сентября. 
Таким образом эта ВР за неде-
лю сможет сделать то, чего не 
удавалось сделать парламентам 
предыдущих созывов на протя-
жении двух десятков лет.

Задел на будущее
Решение о депутатской непри-

косновенности было принято в 
полпервого ночи 363 голосами. А 
уже через несколько минут кажу-
щееся единство большинства и 

оппозиции рухнуло и разразился 
скандал. Д. Арахамия зачитал 
письмо президента к парламенту 
с просьбой рассмотреть ряд за-
конопроектов, в том числе и по 
изменению Конституции.

«По указанным законопроек-
там я прошу поручить Комитету 
по вопросам правовой политики 
подготовить их к рассмотрению. 
Что касается других законопро-
ектов, отмеченных главой госу-
дарства, предлагаем дать пору-
чение ВР комитетам подготовить 
их на срочное рассмотрение с 
сокращением сроков внесения 
альтернативных законопроек-
тов», — заявил Арахамия.

Монокоалиция под ропот оп-
позиции тотчас начала голосо-
вать за срочное рассмотрение 
вопросов. Возмущение действи-
ями большинства пояснялось 
несколькими причинами. Во-пер-
вых, вопросы, по которым шло 
голосование, не были включены 
в повестку дня. Во-вторых, со-
кращение срока внесения аль-
тернативных законопроектов оз-
начало, что такие законопроекты 
даже при большом желании по-
просту могут не успеть подгото-
вить. Фактически, большинство 
формировало безальтернатив-
ную повестку по целой группе 
ключевых законов. Акцентируем: 
большинство не рассматривало 
сами законопроекты. Но прини-
мало решения, позволяющие 
их оперативно рассмотреть на 
следующей сессии. Что касается 
самих проектов, то список, пред-
ложенный президентом, оказал-
ся чрезвычайно обширен — от 
проектов по финансированию 
кинематографа до антикорруп-
ционных законопроектов.

«Сейчас мы не понимаем, что 
происходит. Вы осуществляе-
те десятки голосований вопро-
сов повестки дня, которые не 
утверждены, а следовательно, 
эти все голосования являются 
незаконными. Учитывая эти об-
стоятельства, просим прекратить 
незаконную процедуру рассмо-
трения тех вопросов, которые не 
рассмотрены, а соблюдать про-
цедуры», — попробовал убедить 
коллег прекратить голосование 
Р. Князевич. Однако вице-спикер 
Р. Стефанчук парировал реплику, 
заметив, что регламент позволя-
ет включать в повестку дня пле-
нарного заседания без дополни-
тельного включения в повестку 
дня сессии законопроект, если 
он был подготовлен для срочно-
го рассмотрения во исполнение 
соответствующего поручения ВР.

Большинство продолжило с 
огромной скоростью принимать 
решения, а «Европейская соли-
дарность» и депутаты из «Голо-
са» потянулись к выходу. 

Позже оказалось, что ЕС по-
кинули заседание совсем, а «Го-
лос» — на время утверждения 
вопросов, не внесенных в по-
вестку дня.

В завершение дня большин-
ство утвердило календарный 
план и повестку следующей сес-
сии. Парламент ушел на трех-
дневные каникулы.

Виталий Рябошапка,
segodnya.ua
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55-та сесія міськради 

нерок, попросивши підтримки в 
цьому питанні у депутатів міської 
ради.

Міський голова О. Момот по-
яснив, що в складових тари-
фу                                           вони 
самі хотіли б розібратися і ска-
зав: «зараз, я думаю, що депута-
ти підтримають, ми звернемося 
до «Вишгородтепломережі» щоб 
з’ясувати складові тарифів. З по-
передньої інформації, начебто, 
тариф піднято на 2 чи 3 місяці, на 
невизначений термін, нібито че-
рез минулорічну заборгованість 
перед НАК «Нафтогазом»... Рай-
онна рада це приймала з голосу, 
з нами це було неузгоджено, нія-
ких громадських слухань прове-
дено не було. 

По тарифам КП «Водоканал» 
невеличке уточнення: це — лише 
прогнозоване підвищення з 2020 
року. Для населення воно скла-
датиме близько 7 відсотків. І ми 
не приховуємо чому: оскільки 
збільшилася мінімальна заробіт-
на плата і в зв’язку з введенням 
ринку електроенергії суттєво 
піднялася її вартість У нас дуже 
значна частка в тарифі саме 
електроенергії. Тому, що насосна 
станція споживає багато елек-
троенергії для підняття води зі 
скважини. Але тариф ще не під-
нято. У нашого комунального 
підприємства «Водоканал» теж 
є борги. Населення заборгувало 
підприємству 7 млн. гривень.  А 
ми в свою чергу, тобто, наше КП 
«Водоканал» має борг перед 
«Київводоканалом» за зливання 
каналізаційних стоків в розмірі 3 
млн... Але ми цей борг не пере-
кладаємо на населення. Ми його 
компенсуємо з бюджету міської 
ради, щоб не перекладати це на 
плечі в тому числі й пенсіонерів. 
Ми будемо частково гасити цей 
борг. Так, ми працюємо з борж-
никами, але законодавство у 
нас таке, що перекрити воду не 
можна, а затикання каналізації 
не має сенсу, бо його легко при-
брати...».

З цього приводу зауважу ось 
що. По-перше, не існує «бюдже-
ту міської ради». Існує бюджет 
міста. Кошти, які акумулюються в 
цьому бюджеті, належать не де-
путатам, а містянам. Отже, коли  
депутати на чолі з міським голо-
вою не піднімають тарифи на 
воду через борги частини містян 
перед «Водоканалом», тут немає 
ніякої заслуги міської ради, тим 
паче якоїсь «благодійності». Інак-
ше просто не може бути, тому, що 
за свої борги повинні відповідати 
боржники, а не всі, в тому чис-
лі  громадяни, які добросовісно 
оплачують надані послуги. 

По-друге, гасячи борги ча-
стини громадян за рахунок всіх 
містян (з бюджету) міськрада, 
таки, оплачує ці борги нашими 
спільними коштами. Замість 
того, щоб стягнути ці кошти з 
боржників. 

Іншими словами, ми всі від-
повідаємо нашими спільними 
фінансами за недопрацювання 
юристів КП «Водоканал». А ці 
юристи, я впевнений, тим часом 
регулярно отримують зарплату, і 
не маленьку, а також — премії та 
інші «коврижки». Киваючи разом 
з мером на «погане законодав-
ство». Теж саме, до речі, відбу-
вається в КП «Управляюча ком-
панія» та в інших комунальних 

Махінації із землею 
навколо СТ «Енергетик»:  
хто за ними стоїть?

(Продовження. 
Початок на стор. 1)

підприємствах міста та району. 
Включаючи й ВРКП «Вишгород-
тепломережа».

Саме тому якщо дійсно наво-
дити порядок в місті та районі, то 
починати потрібно саме з аудиту 
комунальних підприємств і міста, 
і району. Оскільки саме там роз-
крадається і «відмивається» най-
більше бюджетних коштів і саме 
в них найчастіше відбувається 
справжнє правове свавілля з лег-
кої руки мера, який розказує, що 
згідно Господарського кодексу 
«не має права втручатися в ро-
боту суб’єктів господарювання».

Це зауваження — з приводу 
виступу ще одного пенсіонера з 
цього питання (цитую):

«Шановні громадяни! Справа в 
тому, що треба робити аудит цієї 
«Вишгородтепломережі». Сьо-
годні директор цього підприєм-
ства отримує зарплату таку, як 
у депутата. Головний бухгалтер 
на трьох посадах получає 31 
тисячу заробітної плати. І всі 
остальні — юристи і так дальше. 
Чотири чоловіки в юридичному 
відділі. Ніхто абсолютно не пра-
цює з боржниками. Сидять вони, 
вспівають на гуляння, на свят-
кування, на кораблі — на все в 
них час є. А для того, щоб зай-
матися беспосередньо своїми 
прямими обов’язками — немає 
і вони не хотять нічого робити. 
Вчора приїздила заступник голо-
ви обласної адміністрації. І сидів 
там Данчин. (О. Данчин — в. о. 
голови РДА — авт.). Я їм прямо 
сказав в очі — у вас корупція за-
велася в районі, і Кириченку (Р. 
Кириченко — голова районної 
ради — авт.) за що дали Подяку 
Кабінету міністрів? За те, що він 
п’ять років нічого не робить? За 
яку таку «багаторічну працю»? 
Який його «професіоналізм»? І 
так дали — і доктору, і Пенсійни-
ому фонду! Що від цього покра-
щилось? Спеціально дали перед 
виборами, перед другим туром? 
Щоб організувати людей? Я вва-
жаю, Олексій Вікторович, якщо 
ви можете це зробити, потрібно 
наполягти і зробити в них аудит! 
Які ревізії не були — все вони ку-
пляють, там ходять великі гроші! 
Там треба детально розібратися, 
тому, що я кажу — я з ними вже 
п’ятий рік воюю, вже ми дійшли 
до Верховного суду, зараз справи 
в Господарському, апеляційному 
судах, там масові зловживан-
ня! На кожному кроці людей об-
манюють! Особливо тих, в кого 

квартирні лічильники — добав-
ляються місця загального кори-
стування, підробляють договори і 
таке інше. Я прошу звернути ува-
гу. І, люди, не будьте байдужими! 
Ви звикли вірити на слово, по 
совісті, але сьогодні вони нас ма-
сово обманюють! І хай думають 
над своїми боргами і як сьогодні 
отримувати і надбавки, і оклади, і 
премії, і безперервний стаж робо-
ти. Все вони отримують, а з 2012-
го року весь час в збитках! І ще й 
у великих збитках! І ніхто над цим 
не працює! Ні голова районної 
ради... Так він же власник цієї те-
пломережі! Власник, він же пови-
нен працювати!  Якщо звертаєть-
ся людина зі скаргою, він пише: 
«Дайте пояснення!». І на цьому 
— вся робота. Колись балансові 
комісії були — викликали, розгля-
дали, запитували, розбиралися... 
А сьогодні ніхто нічого: «что хочу, 
то ворочу»... І тому я просив би... 
Там Данчин пішов на Момота, 
що, мол, Момот не так написав в 
газеті. І знову він дорікає «Водо-
каналу». Та ти розберися у рай-
адміністрації спочатку!.. Якщо ти 
хочеш, я тобі принесу п’ять валіз 
паперів, з якими я займаюся вже 
п’ятий рік. Я їх по всіх судах... 
Там і Сардак в курсі справи, їзди-
ли разом по судах... Ми об’їздили 
всю Україну! І нічого не можна 
зробити. Потому, що ходять ве-
ликі гроші. І він на запобіжному 
заході, по ньому п’ять справ по-
рушено Печерським судом, цей 
самий Таран, і одну справу ми 
порушили через прокуратуру — і 
ніяк не можна вирішити! Захист 
— Савенок, захист — Киричен-
ко, і всі інші... І от через це таке 
положення. І сьогодні хочуть виї-
хати на пенсіонерах, які отриму-
ють півтори-дві тисячі! Я думаю, 
що якщо вони не опам’ятаються 

і не візмуться за розум, зберем 
весь Вишгород, прийдемо під ту 
«Тепломережу» і повиносимо 
звідти!».

В залі оплески.
Єдине зауваження: оратор, 

який взяв у союзники міськраду, 
на жаль, не розуміє, що у кому-
нальних підприємствах міста 
коється таке саме свавілля, як і  
у районних...         

Штучне покриття
В. Виговський: «Доброго дня, 

шановні присутні! Депутат Ви-
говський. Я на третій сесії під-
ряд піднімаю питання штучного 
покриття, яке зняли зі стадіону 
«Енергетик» (з нижнього поля — 
авт.) і яке потрібно покласти на 
наші спортивні майданчики, що 
знаходяться на території міста. 
І хочу почути від мера коли це 
нарешті буде зроблено. Дату на-
звіть, будь-ласка, або — по якій 
причині ви не можете. Тоді давай-
те спільно якось це вирішимо...

О. Момот: «З вашого дозволу, 
Валерій Павлович, переадресую 
це питання депутату Баланюку 
Олександру Івановичу, який є 
директором комунального під-
приємства і має інформацію де 
знаходиться це покриття. І по-
яснить причину... Чому воно ще 
не укладено. В мене немає ін-
формації.... Це покриття, взагалі, 
коли воно знімалося, ми попере-
дили тих хлопців щоб вони його 
обережно знімали й зберегли, бо 
воно при демонтажі обліковуєть-
ся як знищене. Це, ну так, на вся-
кий випадок... Олександр Івано-
вич, поясните?».    

О. Баланюк: «Нехай звертаєть-
ся офіційно. І ми надамо йому 
відповідь... Я відповідав неодно-
разово на це питання. Якщо тре-
ба відповісти публічно, я відповім 
публічно». 

З цього приводу нагадаю від-
повідь, яку О. Момот дав В. Ви-
говському з приводу облаштуван-
ня штучного полотна на міських 
майданчиках на минулій сесії: 
«...Ви ж розумієте, що такі робо-
ти безкоштовно не робляться. За 
це треба заплатити. За підосно-
ву, за щебень, за все. Ми сьогод-
ні 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...».

А вже через місяць, як бачите, 
риторика міського голови карди-
нально змінилася. І він пояснює, 
що зняте з нижнього поля стадіо-
ну «Енергетик» штучне покриття 
«обліковується як знищене».  

Виникає питання: то на що 
саме були виділені кошти, які 
мали піти на влаштування «підо-
снови, щебню і т. ін.»? Чи мер ро-
зраховував, що кошти виділять, 
роздерибанять, а штучне покрит-
тя спишуть, як «знищене»?

Швидше за все, так би й стало-
ся, якби не прискіпливий В. Ви-
говський...  

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ 
ПОРЯДКУ ДЕННОГО
Додаткові питання

До початку обговорення про-
ектів рішень О. Момот поставив 
на голосування щодо включення 
в порядок денний сесії додаткові 
проекти рішень:

— «Про внесення змін до рі-
шення Вишгородської міської 
ради №1/2 від 12.11.2015 р. «Про 
утворення постійних комісій 
ради, затвердження їх складу та 
обрання голів комісій»;

— «Про звернення до ВРКП 
«Вишгородтепломережа».

Депутати пропозицію підтрима-
ли. Після вшанування хвилиною 
мовчання пам’яті загиблих під 
Іловайськом патріотів депутати 
почали розгляд питань порядку 
денного. 

Новий МАФ біля РЕС: 
«помилка» О. Рачинського 
Непопорозуміння викликав 

перший же «земельний» проект 
рішення — «Про затверджен-
ня змін до комплексної схеми 
розміщення тимчасових споруд 
торгівельного, побутового, со-
ціально-культурного чи іншого 
призначення для провадження 
підприємницької діяльності».

Доповідач — заступник місь-
кого голови О. Рачинський на 
запитання О. Момота: «Висно-
вок комісії?» відповів: «Висновок 
комісії — позитивний». 

Однак, в цей момент в діа-
лог втрутився член «земельної» 
комісії В. Виговський, вказавши, 
що більшість членів цієї комісії 
при голосуванні по цьому питан-
ню утрималася. А коли слово 
взяла Т. Бражнікова, одразу з’я-
сувалося, що висновки обох про-
фільних комісій, — «земельної» 
та «будівельної», — негативні.

В результаті депутати про-
ект рішення не підтримали. Але 
залишилося питання: помилка 
головного «земельщика» місь-
кради О. Рачинського, заступни-
ка міського голови під час пред-
ставлення цього проекту рішення 
була випадковою чи не зовсім? 
Чи може йому дуже хотілося, 
щоб депутати підтримали цей 
проект рішення?

Втім, до О. Рачинського ми ще 
повернемося трохи далі...  Отут, між будинками 10 та 12 (РЕС) по вул. Кургузова хтось 

придумав «втулити» ще один МАФ...

Виступають представники пенсіонерської спільноти міста О. Баланюк
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55-та сесія міськради 

Земельні питання 
(окрім гаражів)

Отже, на цій сесії депутатам 
було запропоновано.

Надати дозволи на розробку 
проекту землеустрою щодо від-
ведення земельних ділянок у 
власність:

— ВОЯКІВСЬКОМУ Ігорю 
Ярославовичу — для житлового 
будівництва (присадибна ділян-
ка) орієнтовною площею 0,1000 
га по вул. Кульчицького;

— ДАВИДКУ Олександру Сер-
гійовичу — для ведення ОСГ 
орієнтовною площею 0,1200 га  в 
мікрорайоні ГАЕС;

— КОВАЛЕНКО Наталії Дми-
трівні — для житлового будівни-
цтва (присадибна ділянка) орієн-
товною площею 0,1000 га по вул. 
Кульчицького;

— РАЛКУ Миколі Григорови-
чу — для житлового будівництва 
(присадибна ділянка) орієнтов-
ною площею 0,1000 га  в районі 
с/т «Енергетик»;

— МОВЧАНУ Борису Васи-
льовичу — для житлового бу-
дівництва (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,1000 га в 
районі с/т «Енергетик»;

— ПОНОМАРЕНКО Юлії Вік-
торівні — для житлового будів-
ництва (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,1000 га в 
районі с/т «Енергетик».

— РОМАНЧУКУ Олегу Ар-
кадійовичу — для житлового бу-
дівництва (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,1000 га в 
районі с/т «Енергетик»;

— РЕМАЖЕВСЬКІЙ Людмилі 
Вікторівні — для ведення ОСГ 
орієнтовною площею 0,0600 га 
по вул. Калнишевського;.

— СОКОЛУ Сергію Анатолійо-
вичу — для ведення ОСГ орієн-
товною площею 0,1000 га по 
пров. Дніпровський;

— ХУДОЛІЮ Анатолію Федо-
ровичу — для житлового будів-
ництва (присадибна ділянка) 
орієнтовною площею 0,0700 га, 
по пров. Дніпровський;

— ЧЕКАНОВІЙ Анастасії 
Ігорівні — для колективного 
садівництва, орієнтовною пло-
щею 0,0504 га в с/т «Енергетик».

Всього 11 громадян. Двоє з 
яких попросили по 10 соток на 
вул. Кульчицького (р-н, де розмі-
щується військова частина 3027 
Нацгвардії України), двоє — 10 і 
7 соток по пров. Дніпровському, 
один — 12 соток на ГАЕС, одна 
— 6 соток по вул. Калнишевсько-
го і п’ятеро — в садовому товари-
стві «Енергетик». Причому, з цих 
п’яти останніх громадян лише 
одна А. Чеканова попросила 5 
соток, а от всі інші, — М. Ралко, 
Б. Мовчан, Ю. Пономаренко та О. 
Романчук, — по 10. 

Забігаючи наперед, зауважу, 
що депутати відмовили всім, 
окрім  А. Чеканової, якій земель-
на ділянка дісталася у спадок.
Але — все по порядку.

Щодо СТ «Енергетик»
Нагадаю, що член СТ «Енер-

гетик» А. Шитіков ще на минулій 
сесії запропонував віддати цю 
ділянку до лісного фонду, оскіль-
ки вона фактично вкрита лісом. 
Теж саме він запропонував і на 
цій сесії (цитую): «На прошлой 
сессии я говорил, что «ласточка», 
которая прилетела, это — первая 
«ласточка». Прилетят другие. 
Речь идет о дерибане леса. Это 
северный овраг, который обрам-

ляет СТ «Енергетик» с одной сто-
роны и ул. Шолуденко с другой 
стороны.  Сейчас полетели уже 
четыре ласточки... Еще раз. Кате-
горическая просьба, требование 
депутатам: прекратить дерибан 
леса. Потому, что под благород-
ными целями, которыми прикры-
ваются эти товарищи, знаете, как 
вор — залез в музей, его хватают, 
а он говорит: «Я хочу картину со-
хранить! Я не хочу ее украсть. Я 
хочу ее сохранить!». Это первое 
замечание. Второе. Если вы от-
кроете кадастровую карту, я это 
сделал, сделал официальный 
запрос и получил официальный 
ответ. На северной стороне уже 
есть два участка, которые выде-
лены в частную собственность. И 
везде идет ссылка на СТ «Енер-
гетик». Эти граждане не явля-
ются членами СТ «Енергетик». 
Там лес. Я зачитаю их владель-

.Махінаціі із землею навколо СТ

рые участки, как я понимаю, на-
чинают уже вращаться. Никаких 
садов там нет, но они уже пере-
продаются...».

Голова «земельної» комісії А. 
Шока поцікавився чиє саме це 
рішення і зауважив, що дата, вка-
зана в кадастровій карті України 
— це не дата рішення міськра-
ди, а дата внесення інформації в 
державний кадастр.  

На що А. Шитіков відповів, що 
нічого не стверджує, а просить 
депутатів розібратися з цим пи-
танням. «Потому, что уже про-
цесс идет... Потому, что товари-
щи, которые сейчас претендуют, 
они не первые... Они идут по 
лыжне, которая уже проложена. 
Поэтому убедительная просьба: 
категорический отказ... Более 
того — перевести вот этот лес, 
фактически, в лесной фонд. Тог-
да будет спокойнее и надежнее. 

Для всех жителей Вышгорода. 
Принципиальное отличие лесно-
го фонда, — леса, — от, неважно, 
там, парковой зоны, какой угод-
но, — лес нельзя рубить. А «зе-
лені насадження» рубить можно. 
Под обязательства когда-то где-
то что-то посадить. Понимаете? 
Причем, характерная особен-
ность: все эти участки смежные.  
То есть, на них можно делать 
многоэтажную застройку. А по-
том задним числом менять целе-
вое назначение и так далее...».    

Наступною з цього питання 
виступила одна з претендентів 
на 10 соток в СТ «Енергетик» Ю. 
Пономаренко (цитую): «Доброго 
дня. А я хочу сказати, що пере-
думовою всього цього є: спочат-
ку те, що кожна особа має право  
написати заяву і скористатися  
своїм конституційним правом 
стосовно отримання земельної 
ділянки. В данному випадку, в на-
шій ситуації, від міської ради. Це 
— по-перше. По-друге. Що ста-
ном на сьогоднішній день будь-я-
ких підстав законних для відмови  
в задоволенні даної заяви немає. 
Оскільки чітко відповідно до зако-

нодавства на сьогоднішній день 
зазначено, що єдиною умовою 
для відмови в задоволенні да-
них заяв є невідповідність місця 
знаходження земельної ділянки 
або навіть негативний висновок, 
в якому саме зазначені підста-
ви для відмови. На сьогоднішній 
день маємо висновок позитив-
ний, будь-яких законних підстав 
для відмови в задоволенні дано-
го питання немає відповідно до 
чинного законодавства України. 
І навіть у відповіді, яка зазначе-
на  стосовно того, що є проект 
рішення стосовно проведення ін-
вентаризації майже цього гектару 
земельної ділянки біля СТ «Енер-
гетик», зазначено, що дійсно, 
Вишгородська міська рада має 
право, має можливість провести 
інвентаризацію. Але проведен-
ня інвентаризації не суперечить 
цьому і немає підстав законних 

для відмови в задоволенні да-
них заяв. Тому в такому випадку, 
по-перше, хочу сказати, що не-
має законних підстав для відмо-
ви; а по-друге, хочу зазначити на-
ступне. Що всі депутати, які зараз 
будуть голосувати, приймати рі-
шення по даному питанню, вони 
повинні керуватися відповідно, 
дійсно, своїм переконанням, але 
яке не може суперечити чинному 
законодавству України...

Т. Бражнікова поцікавилася чи 
Ю. Пономаренко хоче забудову-
вати діляку, яку просить. На що 
та відповіла негативно. Щодо 
знаходження на цій ділянці лісу, 
Ю. Пономаренко наголосила, що 
«всім відомий факт: в 2016 році 
Вишгородська міська рада прий-
няла рішення стосовно надан-
ня статусу цій земельній ділянці 
«під садівництво, садибну забу-
дову».  Тому це не ліс...».

Ю. Пономаренко: «Вибачте, 
це — не ліс...»
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СТ «Енергетик»

Завод «Карат»

цев. Кононенко Юрий Николае-
вич. 4,72 соток. 19.06.2018 г.  Со 
ссылкой на индивидуальное са-
доводство. Никакого индивиду-
ального садоводства в лесу, как 
вы понимаете, быть не может. 
Бред. Еще один участок — 4,73 
сотки. Овсиенко Анастасия Ки-
рилловна. Ссылка на решение 
Вышгородского городского сове-
та. 14.05.2018. Когда я подходил 
к Рачинскому и задавал вопрос: 
а что это? А он — так это каки-
е-то «плавающие» участки... Ну, 
бред, ну как так может быть — 
в центре Вышгорода какие-то 
«плавающие» участки? Здесь 
явная ссылка на СТ «Энергетик». 
То есть, это не участок, который 
уплыл из пункта А в пункт Б. 
Надо просто разобраться с этим 
вопросом... Мало того — на за-
падной стороне СТ «Енергетик» 
расположены по кадастровой 
карте еще 4 участка! Которые 
тоже в лесу и которые выданы 
в частную собственность. Но с 
приметкой «колективне садівни-
цтво». Если там индивидуаль-
ное, тут — коллективное. 6,24 
сотки — Цымбал Алексей Ана-
тольевич. 6,19 соток — Сирот-
кин Константин Викторович. 6,46 
соток — Рачинская Елена Ива-
новна. (Повертаючись до О. Ра-
чинського): Пан Рачинский! Ну, я 
не знаю, может... (О. Рачинський 
у відповідь: «Я там участок не 
получал...»). Мусиенко Инна Ми-
хайловна — 6, 64 сотки. 

Причем, это все решения све-
жие, 18-й год... Причем, некото-

Отже, дві земельні ділянки — кадастрові номери 3221810100:01:174:0165 та 
3221810100:01:174:0165 утворилися шляхом поділу однієї, за кадастровим номером 
3221810100:01:174:0163. Остання передавалася у власність Вишгородською міською радою 
Київської області. Але як, коли і кому саме, з’ясувати неможливо, оскільки документація із зем-
леустрою відсутня у Вишгородському фонді документації Вишгородського райвідділу Голов-
ного управління Держгеокадастру у Київській області. Коротше кажучи, намалювали «від фона-
ря», потім розділили і стали добросовісними набувачами з документами...

Цікаво чи не пов’язана ця афера з діяльністю сім’ї Рачинських, представник якої О. Рачинська 
є щасливим власником ділянки за кадастровим номером 3221810100:01:078:6003?



хто
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№8(335), вторник, 10 сентября 2019 г. 

(Закінчення на стор. 8)

.«Енергетик»: хто за ними стоїть?

Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області, відповідно 
до доручення Держгеокадастру від 09.08.2019 №Ш-1865/0-0.21-3097/6-19 (вх. 
№Ш-1473/1/5-19 від 12.08.2019). розглянуто Ваше звернення від 06.08.2019 
року стосовно земельних з кадастровими номерами 3221810100:01:174:0164, 
3221810100:01:174:0165.

За результатами розгляду повідомляємо наступне.
Згідно з статті 19 Конституції України, органи державної влади та орга-

ни місцевого самоврядування. їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

З 01.01.2013 набрали чинності зміни до Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до 
яких державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
проводиться державним реєстратором прав на нерухоме майно шляхом вне-
сення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно.

За Держгеокадастром та його територіальними органами залишилась 
функція державної реєстрації земельної ділянки як об’єкта нерухомості в 
Державному земельному кадастрі.

За інформацією Відділу у Вишгородському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Київській області (лист від 13.08.2019 № 1986/408-19, 
далі — Відділ), облік зареєстрованих земельних ділянок Відділ здійснює з 
використанням програмною забезпечення ведення Державного земельного 
кадастру (ДЗК).

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», реєстрація прав на земельні ділянки здійс-
нюється суб’єктами такої реєстрації, визначеними вищевказаним законом, а 
Відділ лише отримує інформацію про вчинені правочини у результаті інфор-
маційного взаємообміну за допомогою НКС.

Згідно з даними ДЗК:
— земельна ділянка з кадастровим номером 3221810100:01:174:0164 

(площа 0,0472 га для індивідуального садівництва, категорія земель — землі 
сільськогосподарського призначення, розташована на території Вишгородсь-
кої міської ради Київської області) перебуває у приватній власності (дата дер-
жавної реєстрації речового права на нерухоме майно 19.06.2018. реєстрацій-
ний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав 26690421):

— земельна ділянка з кадастровим номером 3221810100:01:174:0165 
(площа 0,0473 га для індивідуального садівництва, категорія земель — землі 
сільськогосподарського призначення, розташована на території Вишгородсь-
кої міської ради Київської області) перебуває у приватній власності (дата дер-
жавної реєстрації речового права на нерухоме майно 14.05.2018, реєстрацій-
ний номер земельної ділянки у Державному реєстрі прав 26208798).

Зазначені земельні ділянки були утворені в результаті поділу земельної 
ділянки з кадастровим номером 3221810100:01:174:0163 (площа 0,0945 га 
для індивідуального садівництва, категорія земель — землі сільськогоспо-
дарського призначення, розташована на території Вишгородської міської 
ради Київської області); дата державної реєстрації речового права на нерухо-
ме майно земельної ділянки 22.12.2017р. за № 24108690.

Земельна ділянка з кадастровим номером 3221810100:01:174:0163 пере-
давалася у власність Вишгородською міською радою Київської області.

Документація із землеустрою на земельну ділянку з кадастровим номе-
ром 3221810100:01:174:0163 відсутня у місцевому фонді документації із зем-
леустрою Відділу.

Також, за інформацією Відділу, земельна ділянка з кадастровим номером 
3221810100:01:174:0163 та відповідно земельні ділянки з кадастровими но-
мерами 3221810100:01:174:0164, 3221810100:01:174:0165 не відносяться до 
земель лісового фонду.

Гр. Шитіков А.
ел. адреса — lukapacioli@ukr.net
Держгеокадастр

         Заступник начальника                                        Юрій МОСІЙЧУК

О. Момот відповів на це, що 
(цитую): «Міська рада в 2016 
році не приймала рішення щодо 
цільового призначення цієї ділян-
ки. Це — зонінг, який визначає 
функціонально. Це — різні речі.  
Але функціональна зона Ж1, — 
це прописано в пояснювальній 
записці і в законі, — включає 
сюди і адмінзабудови, і рекреації, 
і парки, і таке інше. Тому останнім 
питанням порядку денного сесії  
міської ради є інвентаризація цієї 
землі, визначення її як земель 
рекреації загального користуван-
ня».         

Депутати проголосували проти 
цього проекту рішення.

Однак, тема завершена не 
була. 

Перед розглядом проекту рі-
шення «Про надання дозволу на 
розробку техдокументації щодо 
інвентаризації земель комуналь-

ної власності в районі СТ «Енер-
гетик» до мікрофону вийшов ще 
один претендент на земельну 
ділянку О. Романчук (цитую):

«Вивчивши з свого боку цей 
проект рішення, можу сказати 
наступне і прошу вас задуматись 
над його текстом. Мета, яка оз-
вучена в цьому проекті рішення, 
вона на сьогоднішній день не має 
ніякого сенсу, бо згідно зонінгу 
та Генерального плану, фактич-
но всі ці питання вже визначені. 
Далі. Виникає питання: чому 
зазначено один гектар, а не 2,8? 
Логічніше було б інвентаризувати 
2,8, бо саме ця ділянка обмеже-
на вже існючими двома ДПТ і ме-
жею СТ «Енергетик». Наступне. 
На цьому одному гектарі знахо-
дяться вже у приватній власності  
ділянки, тому інвентаризація 
планується земель комунальної 
та приватної власності. Але за 

кошти державного бюджету. Ви-
никає питання чи заплановані ці 
кошти в бюджеті?

О. Момот: «Питання в тому, що 
ця приватна власність мандрує 
з 2010 р. і з’являється то там, то 
тут. А проводячи інвентаризацію, 
ми зможемо з управлінням зе-
мельних ресурсів на цьому пи-
танні поставити крапку...

(О. Романчук продовжив):
«...Далі. Хотілось би зазначи-

ти: враховуючи, що принципової 
мети в цьому рішенні немає, чи 
є сенс витрачати бюджетні кошти 
на цю інвентаризацію? І на оста-
нок. В серії нормативно-правових 
актів, які є підставою для прове-
дення зазначеної інвентариза-
ції, вказана Постанова Кабінету 
Міністрів №513 від 23.05.2012 р., 
яка втратила чинність. Яким чи-
ном це готувалось і для чого з та-
кою швидкістю приймати рішен-

ня? Подумайте чи голосувати за 
таке рішення чи може вносити в 
нього якісь правки і переносити 
на наступну сесію?».

З приводу інвентаризації лише 
1-го га О. Момот пояснив, що 
зона Ж1 займає лише 1 га, у ін-
ших зонах житлове будівництво 
заборонене. 

В. Лукашук зачитала листа про 
те, що вона є законним представ-
ником ще одного претендента на 
ділянку «фронтовика і реального 
учасника бойових дій М. Ралка»  і 
що «цей проект не відповідає ви-
могам закону  та інтересам тери-
торіальної громади», а також, що 
«в основі розробки цього проекту 
лежить правовий акт «Про поря-
док проведення інвентаризації», 
який втратив свою чинність 5 
червня 2019 року».        

Після цього між О. Момотом та 
В. Лукашук відбулася невелика 
дискусія щодо необхідності зга-
даної інвентаризації.

Щодо пропозиції А. Шитікова 
передати ці землі до лісового 
фонду, то О. Момот зауважив, що 
на землях рекреації нічого буду-
вати не можна.

Депутати підтримали цей про-
ект рішення з правками (виклю-
ченями правових актів, які втра-
тили силу).

Отже. З приводу дискусії про 
яку йде мова.

Перше. 
Щодо земель рекреації, на яких, 

за словами О. Момота, «нічого не 
можна будувати». Ось уже кілька 
років на перехресті вулиць Шо-
луденка та Ватутіна (Шолуденка, 
17к) будується ЖК «Зеніт». До 
речі — поряд з СТ «Енергетик». 
На землях рекреації. 

Друге.
З дискусії, яка продовжилась з 

цього питання на сесії (бо поча-
лася вона набагато раніше, ще 
в лютому ц. р.) між керівництвом 
міськради та ініціативною групою 
жителів СТ «Енергетик», очолю-
ваною В. Лукашук та О. Романчу-
ком, можна зробити висновок, що 
хтось із цих двох сторін захищає 
інтереси територіальної громади 
міста. 

Насправді це не так.
Давайте згадаємо з чого все по-

чалося. В останній день лютого ц. 
р., на 50-й сесії міськради (див. в 
№ 2(239) від 15 березня ц. р. ма-
теріал «Депутатська більшість 

проголосувала за будівництво 
ще дев’яти багатоповерхівок 
навпроти «Карату». А АТОвці, 
навпаки, відмовились від п’я-
ти земельних ділянок в лісі, на 
території СТ «Енергетик»). 

В порядку денному цієї сесії 
було питання №8 «Про надан-
ня дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність 
громадянам». 

В проекті були зазначені пріз-
вища 28 громадян, яким пропо-
нувалося передати по 10 соток 
(окрім одного, якому було запла-
новано надати 8 соток) «в районі 
СТ «Енергетик» для житлового 
будівництва». 

Ходили чутки, що мова йде 
про АТОвців, але на першому ж 
засіданні «земельної» комісії ви-
явилося, що учасників бойових 
дій серед них всього... 5 осіб. 

швидше за все, з’явилося серед 
власників вже нових чотирьох 
земельних ділянок з іншого боку 
СТ «Енергетик» зовсім не випад-
ково. 

В той же час, оскільки ці 2,8 га 
«засвітилися» як такі, що в прин-
ципі можуть бути виділені під 
садівництво (в той час, як у Виш-
городі вільної землі для простих 
громадян вже давно «немає» та 
й ніколи «не було»), цим дуже 
швидко скористалися найбільш 
спритні члени СТ «Енергетик» 
під гаслом захисту прилеглих до 
товариства територій «від дери-
бану». 

І понаписували заяви на отри-
мання земельних ділянок, — хто 
на своє ім’я, як Б. Мовчан, Ю. По-
номаренко та О. Романчук, — а 
хто домовившись з заслуженим 
громадянином, як В. Лукашук. 
Звичайно ж — «з метою захисти-
ти цю територію від забудови ба-
гатоповерхівками».

Позиція безпрограшна: якщо 
вийде отримати ділянки — за-
лишимося борцями за інтереси 
громади та ще й при діляночках, 
не вийде — теж залишимося в 
пам’яті народній — ще більшими 
героями. Які «боролися до кінця, 
але так і не змогли перемогти 
місцеву мафію».

Саме цим пояснюються по-
лум’яні виступи біля мікрофону і 
Ю. Пономаренко, і О. Романчука, 
і В. Лукашук (на захист М. Ралко).  

Бо якби в дійсності і керівни-
цтво міськвиконкому, і ініціатив-
на група членів СТ «Енергетик» 
хотіли б захистити ці території від 
забудовників, вони б підтримали 
позицію А. Шитікова перевести ці 
2,8 га до лісового фонду. Бо ніхто 
не може гарантувати, що будь-х-
то з власників ділянок раніше чи 
пізніше не продасть їх забудов-
нику. І перешкодити цьому не 
зможе ніхто, оскільки порушен-
ня законодавства в такому акті 
купівлі-продажу не буде.     

Окрім того, заслуговує осо-
бливої уваги відповідь заступ-
ника начальника головного 
управління Держгеокадастру в 
Київській області А. Шитікову. 
В якій чорним по-білому напи-
сано, що дві земельні ділян-
ки з кадастровими номерами, 
— 3221810100:01:174:0164 
(площа 0,0472 га) та 
3221810100:01:174:0165 (пло-
ща 0,0473 га), — були утворені 
в результаті поділу земельної 
ділянки з кадастровим номером 
3221810100:01:174:0163 (площа 
0,0945 га для індивідуального 
садівництва. А остання переда-
валася у власність Вишгород-
ською міською радою Київсь-
кої області, але документація із 
землеустрою на цю земельну 
ділянку відсутня у місцевому 
фонді документації із землеу-
строю Відділу у Вишгородсь-
кому районі Головуправління 
Держгеокадастру у Київській 
області.

Поясню, хто не знає: цей Відділ 
(хоча в різні часи він носив різні 
назви і навіть був Управлінням) 
довгий час очолював саме О. Ра-
чинський. Який у свій час з цього 
керівного крісла благополучно 
пересів у крісло заступника місь-
кого голови і відповідає за всі 
«земельні» питання. 

  Щодо А. Сокола і М. Худолія
В. Виговський назвав проект 

рішення щодо надання Ана-
толію ХУДОЛІЮ дозволу на 

Всі інші, як з’ясував голова Гро-
мадської ради при Вишгородсь-
кій РДА В. Дулапчій — «потрібні 
люди». А саме — родичі праців-
ників міськвиконкому, «служиві» 
з поліції, ДФС, Міноборони і т. 
д. і т. п. Більшість з яких приму-
дрилися написали заяви одним 
почерком, та ще й  підібрали 
ділянки таким чином, щоб вони 
складали один-єдиний масив у 
2,8 га.

Окрім того, мова йшла, фак-
тично, про ліс — ділянку, яка з 
одного боку примикає до тери-
торії «Карату», а з інших — об-
межується вул. Шолуденка і 
переходить в СТ. «Енергетик». 
На кадастровій карті видно, що 
це — суцільний лісний масив, а 
з відео, яке той же В. Дулапчій 
розмістив на ФБ-сторінці «Рідне 
місто — Вишгород», — що цих 
три гектари лісу ще й посічені 
ярами.

Враховуючи останнє, швидше 
за все, освоїти ці ділянки могли 
б не стільки окремі фізичні осо-
би, скільки хто-небудь із забудов-
ників. Звівши тут багатоповерхів-
ки на землях індивідуальної 
житлової забудови, а потім помі-
нявши їх цільове призначення. 
Схема відома і випробувана 
практично усіма забудовниками.

В зв’язку з цим заступник голо-
ви Вишгородської асоціації воїнів 
АТО Юрій Єременко зробив на 
сесії заяву про те, що вони вирі-
шили відмовитись від своїх діля-
нок. І попросив зняти це питання 
з розгляду та (цитую): «переве-
сти в прозору площину. Для того, 
щоб не обурювати не тільки нас, 
але й мешканців всього міста 
Вишгорода». 

Депутати відгукнулися на про-
хання АТОвців і проголосували 
проти цього проекту рішення. 
Хоча всім було зрозуміло, що 
вся ця афера була спланована і 
організована саме керівництвом 
міськвиконкому разом з депутат-
ською більшістю. А Ю. Єременко 
разом з бойовими побратимами 
цю оборудку просто зламав, не 
залишивши аферистам з манда-
тами іншого виходу.  

Саме тому керівництво місь-
квиконкому особливо й не поспі-
шало «перевести це питання в 
прозору площину». Бо мріяло цю 
аферу, все ж, провернути. 

І прізвище О. Рачинської, 
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Повний абзац!

Назва 
напрямку

 діяльності 
та пріорітетні 

завдання

придбання 
автобусів

придбання
 запасних 

частин 
до автобусів
та паливно-
мастильних
матеріалів

забезпечення
бесперебійної

роботи 
підприємства

облаштування
ремонтно-

технічної бази
(автостанції)

компенсація
витрат

автомобільн.
первізнику

за первезення
пільгових 
категорій

населення
Всього

Перелік
заходів

програми

закупівля
 транспорту 

в лізинг 
та здійснення

платежів

закупівля
запасних 
частин 

до автобусів
та паливно-
мастильних
матеріалів
ведення

фінансово-
господарської

роботи
підприємства

закупівля 
необхідного
для ремонту
обладнання

та інструменту
компенсація

з міського
бюджету

первізнику
за первезення

пільгових 
категорій

населення

Строк виконання заходу

2018 р.
(2000 тис. грн. — 1 платіж по 

договору лізингу + 900 тис. грн.
(щомісячні лізингові платежі 

за листопад-грудень)
2019 р.

11600 тис. грн.
(щомісячні лізингові платежі)

2020 р. 
10500 тис. грн.

(щомісячні лізингові платежі)
2021 р. 

7150 тис. грн.
(щомісячні лізингові платежі)

2018 р.
Запчастини — 100 тис. грн.

Паливно-мастильні матеріали —
350 тис. грн.

2019-2021 р. р.

2018 р.
(листопад-грудень)

з/п з нарах. — 400 тис. грн.
оренда земельної ділянки — 

30 тис. грн.
комунальні платежі — 20 тис. грн. 

2018 р.
2019-2021 р.р. 

2018 р.
400 тис. грн.

2019 р.
2400 тис. грн.

2020 р.
2400 тис. грн.

2021 р.
2400 тис. грн.

Джерела 
фінансування

Комунальне
підприємство
(міськбюджет)

Кошти КП

Комунальне
підприємство
(міськбюджет)

Кошти КП

Комунальне
підприємство
(міськбюджет)

Кошти КП

Комунальне
підприємство
(міськбюджет)

Кошти КП

міський 
бюджет

Вар-
тість 
тис. 
грн.

32150

450

450

200

7600

40850

Очікуваний
результат

Придбання
6 автобусів

міського
типу

забезпечення 
підприємства
запчастинами
до автобусів
та паливно-

мастильними 
матеріалами

Бесперебійна 
робота 

підприємства

своєчасний
ремонт

та підтримка 
належного
стану парку

Бесперебійне 
та належне 

перевезення
пільгових ка-

тегорій
населення

 міста 

Назва 
напрямку

 діяльності 
та пріорітетні 

завдання

придбання 
автобусів

придбання
 запчастин 

до автобусів
та паливно-
мастильних
матеріалів

забезпечення
бесперебійної

роботи 
підприємства
компенсація

витрат
первізнику

за первезення
пільгових 
категорій

населення
Всього

Перелік
заходів

програми

закупівля
 транспорту 

в лізинг 
та здійснення

платежів
закупівля
запчастин 

до автобусів
та паливно-
мастильних
матеріалів
ведення

фінансово-
госп. діяльності 
підприємства
компенсація

з міськбюджету
перевізнику

за первезення
пільгових 
категорій

населення

Строк 
виконання 

заходу

2019 р.

2019 р.

2019 р.

2019 р.

Джерела 
фінансування

Комунальне
підприємство
(міськбюджет)

Кошти КП

Комунальне
підприємство
(міськбюджет)

Кошти КП
Комунальне

підприємство
(міськбюджет)

Кошти КП

міський 
бюджет

Вартість 
тис. грн.

4145,64

892,32

1330,67

484,93

Результат

Придбання 2
автобусів міського

типу

забезпечення 
підприємства
запчастинами
та паливно-

мастильними 
матеріалами
Бесперебійна 

робота 
підприємства

Бесперебійне 
та належне 

перевезення
пільгових кате-

горій
населення міста 

Станом на 30.06.2019 р. за рахунок місцевого бюджету забезпечено виконання наступних заходів:

№

1

2

3

4

Шановний Олексію Вікторовичу!
Комунальне підприємство Вишгородської міської ради «Вишгородпастранс», відповідно 

до рішення Виконавчого комітету Вишгородської міської ради від 04 вересня 2018 року 
№44/1, забезпечує потреби мешканців м. Вишгород в якісних транспортних послугах та 
ефективне управління міським транспортом загального користування.

Міською Програмою розвитку міського пасажирського транспорту м. Вишгорода на 2018-
2021 роки, затвердженої рішенням Вишгородською міською радою Київської області від 09 
листопада 2018 року № 47/2, передбачено фінансування наступних заходів

Голові
Вишгородської міської ради
Момоту О. В.

Вих. № 07/26-1 
Від 26 липня 2019 р.

Звіт підприємства
за 1 півріччя 2019 року

Фактичну діяльність під-
приємства було розпочато в 
березні 2019 року. Два місь-
ких автобуса було придбано 
на умовах лізингу. Маршрут-
на мережа складається із 
3 маршрутів, з яких — 1 мі-
жміський та 2 міських.

За попередніми підрахун-
ками протягом 4 місяців (бе-
резень-червень) 2019 року 
було перевезено майже 197 
000 пасажирів, серед яких 
значна більшість — це паса-
жири пільгових категорій.

Відповідно до паспорту 
маршруту, затвердженим 
КОДА здійснюється переве-
зення за приміським марш-
рутом м. Вишгород і м. Київ 
(м. Героїв Дніпра) лише 
пільгових категорій населен-
ня. За цим маршрутом було 
перевезено безкоштовно 
близько 168 000 осіб пільго-
вих категорій громадян.

Оскільки у м. Вишгород 
значна частка пасажирів 
складає пільгову категорію 
населення, КП ВМР «Виш-
городпастранс» забезпечує 
якісні перевезення саме цієї 
категорії громадян, необхід-
ність в яких постійно виника-
ла за результатами звернень 
громадських організацій та 
окремих мешканців.

За маршрутом м. Виш-
город (вул. Кульчицько-
го)-м. Вишгород (м-в «Сади 
Дніпра») було перевезено 29 
000 осіб, тариф на послуги 
даних перевезень складає 
7,00 грн. 

Даний маршрут є експе-
риментальним, постійно 
аналізується для його оп-
тимізації, враховуючи на-
гальні потреби мешканців 
міста.

Також зазначаємо, що з 
метою виконання заходів, 
спрямованих на виконання 
статутних завдань в частині 
реалізації місцевої політики 
у сфері соціального захисту 
та підтримки найбільш не-
захищених слоїв населення, 
КП «Вишгородпастранс» при 
необхідності було залучено 
додатковий транспорт для 
перевезення пільгових кате-
горій громадян.

Діяльність КП «Вишго-
родпастранс» на даний час 
забезпечує високий соціаль-
ний ефект, про що свідчать 
чисельні позитивні відгуки.

Підприємство має намір 
в подальшому брати участь 
у конкурсах на перевезення 
пасажирів за відповідними 
маршрутами м. Вишгород та 
Київської області, перемога 
в яких дасть змогу отримува-
ти прибуток.

Протягом звітного періоду 
підприємством отримано у 
вигляді виручки 47,25 тис. 
грн.

Директор 
Вітряний Я. В.

В минулому номері нашої газети ми пообіцяли вам, шановні читачі, деталь-
ніше розповісти про звіт за роботу у першому півріччі ц. р. директора КП ВМР 
«Вишгородпастранс». 

Отже, нижче публікуємо цей звіт в повному об’ємі. Разом з тим, зазначаємо, 
що його було надруковано на бланку підприємства та вказано, що адресовано 
документ міському голові О. Момоту. Також нагадуємо, що депутатам його було 
розіслано електронною поштою лише за день до сесії. Звичайні громадяни, як 
ми зазначали в репортажі з 54-ї сесії, ознайомитися з ним взагалі не мали мож-
ливості. Вважаємо, що все це — не випадковість, а навмисні дії керівництва 
міської ради. 

Чому, давайте попробуємо розібратися разом.

Нагадаємо що В. Кру-
ковець назвав цей звіт 
«нісенітницею», зауважив-
ши, що «жодна цифра у 
звіті нічим не підтвердже-
на». І закликав за цей звіт 
не голосувати, а доручити 
Я. Вітряному на наступну 
сесію підготувати нормаль-
ний документ.

Однак, депутати цю про-

позицію не підтримали і, 
взявши звіт Я. Вітряного 
до відома, визнали роботу 
КП Вишгородської міської 
ради «Вишгородпастранс» 
за І півріччя 2019 року за-
довільною.

Саме до цього, нагадає-
мо, призвала депутатів Т. 
Бражнікова, зауваживши 
на сесії, що (цитую): «Ну, 
нема в мене запитань на 
сьогоднішній день до цьо-
го директора. Ми створили 
це підприємство. Ми най-
няли його на роботу. Лю-
дина прийшла і розказала 
вчора на комісії, відповіла 
на кожне запитання, яке їй 
задавали. Да, ці цифри, які 
наведені, по фінансово-го-
сподарській діяльності, він 
пояснив, що це була за-
робітна плата. Да, були па-
ливно-мастильні матеріа-
ли. В підсумку ми бачимо 
по цьому звіту, що дійсно 
за цей період витрачено 
на підприємство 6,8 мільй-
онів».

Наче все правильно: ди-
ректор ні в чому не винний, 
а винні депутати. Яким, на 
мою думку, по великому 
рахунку наплювати з висо-
кої гори і на роботу цього 
підприємства, і на жителів 
міста. Тільки б у них було 
все добре з бізнесом. 

Однак, мова зовсім не 
йшла про те, що Я. Вітря-
ний виний у тому, що КП 
«Вишгородпастранс» ви-
тратило за чотири місяці 
роботи 7 мільйонів, заро-
бивши 47 тисяч грн. 

Мова йшла про його звіт. 
Отже, давайте придиви-

мося до цього «звіту» уваж-
ніше.      

Перша частина таблиці — 
це не звіт, а дещо обрізаний 
додаток №26 під назвою 
«Програма розвитку місь-
кого пасажирського транс-
порту в м. Вишгород на 
2018-2021 роки» до міських 
програм розвитку на 2018 
рік. Єдине, чим принципо-
во відрізняється ця части-
ну «звіту» Я. Вітряного від 
цього додатку — це сума 
коштів, виділених на прид-
бання автобусів. В програмі 
записано 5 млн. 500 грн., а 
в «звіті» — 2 млн. От і вся 
різниця. 

Що стосується другої 
графічної частини звіту, то 
— це, по суті, чотири циф-
ри витрат, запланованих на 
2019 рік — 4 млн. 145 тис. 
640 грн. на придбання ав-
тобусів, 892 тис. 320 грн. на 
«забезпечення підприєм-
ства запчастинами та па-
ливно-мастильними ма-
теріалами», 1 млн. 330 тис. 
670 грн. на «безперебійну 
роботу підприємства» та 
484 тис. 930 грн. на «беспе-
ребійне та належне пере-
везення пільгових категорій 
населення міста».

Все. І це, вибачте на 
слові, «фуфло», як звикли 
висловлюватися люди із 
близького (кримінального) 
оточення міського голови 

О. Момота, на сесії нам ви-
дали за «звіт підприємства 
про роботу протягом 1-го 
півріччя 2019 року»!    

Ну, як тут не згадати 
«звіт» самого О. Момота на 
35-й сесії міськради 30 січ-
ня минулого року («О. Мо-
мот «відзвітував» перед 
депутатами: це, був звіт, 
навіть, не рівня началь-
ника ЖЕКу. Хіба що — 
заступника. Або, навіть, 
майстра...» — №2(315) від 
16.02.2018 р.)? На початку 
якого наш міський голова 
«вішав локшину» на де-
путатські вуха щодо здачі 
двох корпусів до дитячих 
садочків «1 вересня цього 
року», а потім годину пере-
раховував адреси будинків 
та під’їздів, де були прове-
дені ремонтні роботи.

Так от, подібні «звіти» — 
не просто результат недо-
лугості О. Момота чи його 
підлеглих та їх нездатності 
до аналізу тієї чи іншої про-
блеми. Це — ще й резуль-
тат умисного приховування 
ними реальної ситуації в 
тій чи іншій сфері. В нашо-
му випадку — в сфері па-
сажирських перевезень в 
місті. 

Іншими словами, якщо 
Я. Вітряний і був здатний 
тверезо проаналізувіати 
ситуацію, що склалася в 
сфері пасажирських пе-
ревезень у Вишгороді та 
роль у цих перевезеннях 
КП «Вишгородпастранс», 
то О. Момот, швидше за 
все, прямо заборонив йому 
заглиблюватися в цю про-
блему, а обійтись десятком 
формальних цифр, які до 
реального аналізу не ма-
ють ніякого відношення.

Справа в тому, що ре-
альний аналіз розкриває 
реальний стан речей. А 
реальний стан речей з КП 
«Вишгородпастранс» — 
просто катастрофічний. 

До речі, із перших рядків 
цього «звіту» стає зрозумі-
лим на чому саме О. Мо-
мот побудував свою леген-
ду про те, що «депутати не 
проголосували за придбан-
ня 6 автобусів, що призве-
ло до неучасті в конкурсі і 
збитковості підпиємства».    

Зверніть увагу на «Про-
граму розвитку міського па-
сажирського транспорту в 
м. Вишгород на 2018-2021 
роки» — в першому рядку 
таблиці, де мова йде про 
придбання автобусів, під 
назвою третього стовбчика 
«Строк виконання заходу» 
вказано, що в 2018 р. має 
бути витрачено: (5500 
тис. грн. — 1 платіж по 
договору лізингу + 2700 
тис. грн. (щомісячні лі-
зингові платежі за листо-
пад-грудень).

В звіті Я. Вітряного в тому 
ж першому рядку, під тією 
ж самою назвою третього 
стовбчика зазначені дещо 
інші цифри: в  2018 р. має 
бути витрачено: (2000 
тис. грн. — 1 платіж по 

Детально про звіт КП «Вишгородпастранс»:



 енави
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«Програма розвитку міського пасажирського транспорту в м. Вишгород на 2018-2021 р.р.»

договору лізингу + 900 
тис. грн. (щомісячні лі-
зингові платежі за листо-
пад-грудень).

Замість 5 млн. 500 тис. 
грн. — 2 млн. грн., замість 
2 млн. 700 тис грн. щомі-
сячних лізингових платежів 
за листопад-грудень — 900 
тис. грн. таких платежів. 

Отже, в «Програмі...» 
про яку йдеться, були за-
кладені кошти на фінансо-
вий лізинг 6-ти автобусів, а 
по факту закупили 2 авто-
буси. 

Нагадаємо: депутати 
голосували і за «Програ-

му розвитку міського па-
сажирського транспорту в 
м. Вишгород на 2018-2021 
р.р.», і за фінансування 
підприємства КП «Вишго-
родпастранс» на одній сесії 
— 47-й, яка відбулася 7 ли-
стопада минулого року.

Раніше ми вже зазнача-
ли, що начальник фінан-
с о во - бу х га л те р с ь к о го 
відділу міськвиконкому 
А. Мирієвський вніс це пи-
тання в порядок денний 
«з голосу», оскільки в про-
екті рішення сесії під на-
звою «Про внесення змін 
до рішення Вишгородської 

архітектура брехні пройдисвіта О. Момота
міської ради від 22.12.2017 
р. № 33/2 «Про Вишгород-
ський міський бюджет на 
2018 рік» його не було.

Виникає питання — 
чому? Чому О. Момот, який 
так форсував прийняття 
рішення по створенню КП 
«Вишгородпастранс» з 
серпня місяця минулого 
року, не включив питання 
про його фінансування на 
сесію, де йшла мова про 
прийняття відповідної місь-
кої програми? 

Дуже просто: щоб у де-
путатів не виникло питання 
щодо різниці між цифра-

ми, вказаними в програмі 
і реально прийнятими на 
сесії.  А на сесії, нагадую, І. 
Мірієвський запропонував 
виділити КП «Вишгородпа-
странс» лише 2 млн. 650 
тис. грн. та 700 тис. грн. 
Всього — 3 млн. 350 тис. 
грн. З тієї простої причини, 
за словами Т. Бражнікової, 
що в бюджеті просто не 
було коштів. 

Кошти можна було б до-
виділити, але вже 26 ли-
стопада КОДА оголосило 
конкурс і потрібно було 
подавати на нього доку-
менти. А тут ще й з’яви-
лося «мажорне» ПП «А. Т. 
Н.» із своїми претензіями 
і високопоставленими по-
кровителями. І О. Момот 
потрапив у пастку. Бо було 
зрозуміло, що КП «Вишго-
родпастранс» навіть із ше-
сти автобусами, вигравши 
конкурс, не стане прибут-
ковим. Однак, якось викру-
тився б — брехати й дурити 
людей нашому міському го-
лові не вперше. Як і красти. 
Однак, тоді б не було такої 
шаленої різниці між витра-
тами й прибутком. Але 7 
мільйонів витрат!...

Тому довелося терміново 
придумувати іншу версію 
— чому взагалі не подали-
ся на тендер. 

Отак і народилася маяч-
ня про те, що «якби ви, де-
путати, проголосували, то 
ми б виграли тендер і ста-
ли прибутковими». Однак, 
як відомо, будь-яка маячня, 
висловлена чиновником, та 
ще й з серйозним виразом 
обличчя, сприймається у 

нас виборцями як щось 
таке, що заслуговує на ува-
гу. Мабуть тому, що вони не 
вірять, що «начальство» 
їх може просто тримати за 
звичайних «лохів»... 

Ще одна брехня О. Мо-
мота полягає  в тому, що 
кількість автобусів, які зна-
ходяться у власності ком-
панії, начебто, має значен-
ня для учасників конкурсу. 
Насправді це не має ніякого 
значення для тих, хто бере 
участь в тендері (конкурсі), 
оскільки автобуси можуть 
бути просто орендовані. 
Отже, якби О. Момот з Я. 
Вітряним хотіли, то взяли б 
участь у тендері. 

Третя брехня О. Момота, 
як на минулій сесії заува-
жив О. Балуєв, полягає у 
тому, що якби міська рада 
хотіла, то взяла б участь 
уже в двох конкурсах, на 
яких розігрувалося біля 300 
маршрутів...  

Отже, справа не у депу-
татах, а у ницості та недо-
лугості самого О. Момота і 
його підлеглих. 

...Але повернімося до КП 
«Вишгородпастранс». Т. 
Бражнікова запитує що з 
ним робити. Так от, кого-ко-
го, а О. Момота це питання 
не хвилює. Його не просто 
влаштовує те, що за чотири 
місяці на перевіз пільгових 
(разом із звичайними) кате-
горій пасажирів було витра-
чено 7 млн. грн. бюджетних 
коштів. Він, як заявив його 
підлеглий Я. Вітряний у 
«звіті», готовий витратити 
ще більше (цитую): «Та-
кож зазначаємо, що з ме-

тою виконання заходів, 
спрямованих на виконання 
статутних завдань в ча-
стині реалізації місцевої 
політики у сфері соціаль-
ного захисту та підтрим-
ки найбільш незахищених 
слоїв населення, КП «Виш-
городпастранс» при не-
обхідності було залучено 
додатковий транспорт 
для перевезення пільгових 
категорій громадян.

Діяльність КП «Вишго-
родпастранс» на даний 
час забезпечує високий 
соціальний ефект, про що 
свідчать чисельні пози-
тивні відгуки...».

Зрозуміли? 
Високий. Соціальний. 

Ефект.
Мені це нагадує звичай-

ну українську сім’ю, яка 
раптом вирішила пересу-
ватися по місту не пішки чи 
автобусом, а на таксі. Зви-
чайно, на таксі зручніше. 
Однак, на таку «зручність» 
за тиждень ця сім’я витра-
тить весь сімейний бюджет. 
І три тижні буде просто го-
лодувати...

Я не сумніваюся, що ще 
більше «позитивних від-
гуків», (особливо від членів 
«батальону В. Малише-
ва» і «патріотів» типу В. 
Сидорчука) О. Момот з Я. 
Вітряним зможуть зібрати, 
якщо, наприклад, вирішать 
заснувати КП «Вишгород-
таксопарк». І намалюють 
програму по закупівлі (мож-
ливо, в лізинг) кількох со-
тень «Мерседесів». Для 
безкоштовного розвезення 
бійців «батальйону Мали-
шева» по базарам та мага-
зинам.

Оце буде дійсно високий 
соціальний ефект. І про О. 
Момота вся країна буде 
говорити не лише як про 
мера, який звинувачуєть-
ся у вимаганні найбільшо-
го хабаря в історії країни 
і який першим в Україні в 
своєму місті запровадив 
безкоштовний транспорт 
для всіх категорій населен-
ня. А ще й як про міського 
голову, який першим у світі 
пересадив своїх виборців  
на безкоштовне таксі. 

Правда, ті ж самі пенсіо-
нери в той же час будуть 
помирати в чергах до ліка-
ря в поліклініці, а їх онуки 
і правнуки їздити в київські 
дитсадки і школи. Але це 
вже справа десята...

А закінчимо ми цю весе-
лу історію депутатським 
зверненням В. Круковця до 
Я. Вітряного. У якому де-
путат задав директору КП 
«Вишгородпастранс» де-
сять конкретних запитань, 
на які не знайшов відповіді 
у «звіті» останнього. 

Сподіваємося, що дирек-
тор цього комунального 
підприємства дасть на них 
вичерпні відповіді. А ми, 
шановні читачі, вас із цими 
відповідями обов’язково 
ознайомимо.   

В. Борзовець
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Школі українскої мови у Вишгороді — бути! 

(Закінчення. 
Початок на стор-х 1,3,4-5)
розробку проекту  земле-
устрою щодо відведен-
ня у власність земельної 
ділянки орієнтовною пло-
щею 0,0700 га, по пров. 
Дніпровський для житлово-
го будівництва «стовідсот-
ково корупційним». Маючи 
на увазі те, що начальник 
відділу державного архі-
тектурно-будівельного кон-
тролю міськвиконкому Ан-
дрій Марцевой є близьким 
родичем А. Худолія. 

В. Парчук з цього приводу 
зауважила наступне:  (ци-
тую): «Зауваження до О. 
Рачинського. Я думаю, що 
він навмисне, доповідаючи 
по питанню Сергія Сокола, 
не вказав, що той є учас-
ником АТО. Шановні, зно-
ву відбувається теж саме. 
На вагах — дві людини на 
одну земельну ділянку. З 
одного боку — хлопець, 
який шостий рік воює, — 
на сьогоднішній день 92-
га механізована бригада, 
Андріївка, саме пекло. З 
іншого боку людина, яка 
вже втретє пише заяву на 
цю земельну ділянку. Ясно, 
що це родич одного з керів-
ників міськвиконкому, ця 
сім’я вже отримала земель-
ну ділянку три місяці тому, 
і знову подаються. Майте 
совість! Зважте хто для вас 
важливіший! Людина, яка 
захищає вас для того, щоб 
ви тут дерибанили землю, 
останні шматки?».

Однак, я вже зауважував, 

.Махінаціі із землею навколо 
СТ «Енергетик»: хто за ними стоїть?

депутати відмовили і С. Со-
колу, і А. Худолію.    

Сесії також було запро-
поновано надати дозвіл 
(згоду) на розробку техдо-
кументації із землеустрою:

— ТИМЧЕНКО Людмилі 
Іванівні — щодо встанов-
лення  (відновлення) меж 
земельної ділянки на місце-
вості (в натурі) для подаль-
шої передачі у власність 
площею 0,1000 га для жит-
лового будівництва (приса-
дибна ділянка) по вул. П. 
Калнишевського, 15;

— ТОВ «ПРОМГІДРАВ-
ЛІКА» — щодо встанов-
лення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) площею 
0,3741 га по  вул. Шолуден-
ка, під існуючим адміністра-
тивно-господарським ком-
плексом (для розміщення 
та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд під-
приємств переробної, ма-
шинобудівної та іншої про-
мисловості), для внесення 
змін в договір оренди землі 
№272 від 18.02.2005 р. в 
зв’язку із переходом права 
власності на об’єкт нерухо-
мого майна.

— ПП «ТАКО» — 
щодо поділу та об’єд-
нання земельної ділян-
ки площею 2,6000 га 
(кадастровий номер 
3221810100:03:163:0001) 
по вул. Новопромислова, 
16, яка знаходиться в ко-
ристуванні на підставі до-
говору оренди землі від 01 

травня 2005 року № 250.  
Однак, підтримали депу-

тати лише проект рішення, 
що стосувався Л. Тимчен-
ко.

Окрім того, депутати 
мали затвердити:

— техдокументацію із 
землеустрою щодо інвен-
таризації земельних діля-
нок міськради, як землі за-
гального користування (код 
згідно КВПЦЗ 18.00), для 
подальшого розміщення 
на них  тимчасових споруд 
торгівельного, побутового, 
соціально-культурного чи 
іншого призначення для 
провадження підприєм-
ницької діяльності шля-
хом укладання договорів 
сервітуту. Земельні ділянки 
загальною площею 0,0287 
га розташовані на території 
м. Вишгород;  

— БЕНДЮЖЕНКУ Сер-
гію Васильовичу — проект 
землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки, 
цільове призначення якої 
змінюється, площею 0,0657 
га (кадастровий номер 
3221810100:01:247:0204) 
з ведення ОСГ на житло-
ве будівництво по пров. 
Дніпровському, 29-а; 

— ДЕНИСЮКУ Дени-
су Миколайовичу — про-
ект землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки площею 0,1000 
га, (кадастровий номер 
3221810100:01:108:6005) 
для ведення ОСГ в мікро-
район ГАЕС та передати її 
у власність;

— ЛУКАШУК Валентині 
Миколаївні — проект зем-
леустрою щодо відведення 
земельної ділянки, цільо-
ве призначення якої змі-
нюється площею 0,0776 
га (кадастровий номер 
3221810100:01:175:6003) з  
колективного садівництва 
на житлове будівництво 
(присадибна ділянка)», в 
СТ «Енергетик», вул. Кіль-
цева, №157; 

— ПИРОЖЕНКУ Андрію 
Олеговичу — проект зем-
леустрою щодо відведення 
земельної ділянки та пере-
дати у власність гр. земель-
ну ділянку площею 0,1200 
га, (кадастровий номер 
3221810100:01:108:6002) 
для ведення ОСГ в мікро-
районі ГАЕС;

— ПАНОВУ Віталію Ко-
стянтиновичу та ШКОЛЬ-
НОМУ Миколі Яковичу 
— техдокументацію із 
землеустрою щодо вста-
новлення меж земельної 
ділянки в натурі у спільну 
сумісну власність відповід-
но до часток земельної 
ділянки площею 0,1000 
га (кадастровий номер 
3221810100:01:122:6015) 
гр. для житлового будівни-
цтва по вул. Піщана, 6;

— ТОВ «ДІМ І САД» — 
проект землеустрою щодо 
відведення земельної 
ділянки в оренду площею 
0,0800 га для будівництва, 
обслуговування та ремон-
ту об`єктів інженерної, 
транспортної, енергетичної 
інфраструктури, об`єктів 

55-та сесія міськради

зв`язку та дорожнього го-
сподарства  по вул. Київсь-
ка та передати її товариству 
в оренду терміном на 25 
років (кадастровий номер 
3221810100:01:150:6015).

Відмовили лише С. Бен-
дюженку.  

Сесія передала ТОВ 
«Спортивне об’єднання  
«Молода країна» в оренду 
на 49 років земельну ділян-
ку (кадастровий номер 
3221810100:01:297:0153) 
площею 1,1893 га для куль-
турно-оздоровчих та рекре-
аційних потреб (алея Се-
мена Поташника).

А от укласти з ТОВ «НЕ-
ВІРОС» (ідентифікаційний 
код 31512832) додаткову 
угоду до договору орен-
ди земельної ділянки від 
8.09.2004 р. депутати від-
мовились. Справа в тому, 
що ця земельна ділянка с/г 
призначення для сінокосін-
ня, загальною площею 
1,0451 га знаходилась рані-
ше на території Хотянівсь-
кої сільради, але у зв’язку 
з відновленням меж міста  
згідно  постанови Госпо-
дарського суду Київської 
області від 27.07.2006 р. 
повернулась в межі Вишго-
родської міської ради.

Згідно з цією додатковою 
угодою, ТОВ «НЕВІРОС»  
мала бути встановлена 
орендна ставка в розмірі 
12% від нормативної гро-
шової оцінки землі.

Тепер, за словами О. Мо-
мота, доведеться зверта-
тися до РДА з проханням 

розірвати договір оренди з 
ТОВ «Невірос» і повернути 
землю у власність грома-
ди міста (оскільки вона не 
використовується і не пла-
титься оренда).

...Наостанок залишаєть-
ся зауважити, що оренду 
місту багато років не пла-
тить не лише ТОВ «Не-
вірос», а з 2006 р. міськви-
конком з міською радою 
злочинно бездіяли з цього 
приводу.

Копійки в бюджет міста за 
орендовані 0,3741 га землі  
під існуючим адміністра-
тивно-господарським ком-
плексом платило з 2005 р. 
також і ТОВ «Промгідрав-
ліка». Однак, з’ясувалося 
це, чомусь, лише тоді, коли 
власники цього підприєм-
ства вирішили цей  ад-
міністративно-господарсь-
кий комплекс продати. 

Та чи варто дивуватися 
тому, що керівництво місь-
квиконкому разом із своїми 
«земельщиками», «архбуд-
контролівцями» та юриста-
ми ніяк не розбереться із 
злісними боржниками та 
«конторами», що взагалі 
не сплачують за земельні 
ділянки? Адже вони на чолі 
з О. Момотом дуже зайняті 
іншими важливими справа-
ми — наприклад, земель-
ними оборудками на свою 
користь навколо СТ «Енер-
гетик» і не лише. Причому 
тут громада — як кажуть 
у народі, своя сорочка 
завжди ближче до тіла...

В. Борзовець      

Слухачів і гостей привітав 
В. Виговський, який зау-
важив, що мова є фунда-
ментом держави і якщо він 
слабкий, руйнується вся 
конструкція — власне дер-
жава, що засвідчили події  
на Сході України. Ство-
ривши проект по вивченню 
української мови, сказав 
він, бачу, що зробив пра-
вильно.

Письменник Олександр 
Дробаха підкреслив, що 
мова є душею народу, те, 
що формує наш рід. Мова 
напряму зв’язана з духов-
ним і фізичним здоров’ям 
людини. 80% населен-
ня України складається з 
українців, але у зв’язку з 
російською мовною експан-

Новий навчальний рік розпочала у Вишгороді школа вихідного дня з вивчення 
української мови і українознавства, яка працює щосуботи з 10 по 12 год. у примі-
щенні районної бібліотеки по вул. Шолуденка. 8. Відвідувати заняття, тобто вив-
чати українську мову, можуть усі охочі без обмеження віку жителі м. Вишгород.

На запрошення мецената, благодійника, депутата міської ради Валерія Ви-
говського 31 серпня з концертною програмою перед слухачами школи виступив 
самодіяльний ансамбль «Любисток» с. Демидів під керівництвом Я. Яремчука.

Перший урок української мови називався: «Хто ми на світі — без рідного сло-
ва?»

сією вони втратили зв’язок 
з рідною мовою. А відтак, 
перестали розуміти одне 
одного, планувати спільні 
дії, стало більше конфлік-
тів. Що нам потрібно ро-
бити? Почати з себе, пе-
реконувати інших власним 
позитивним прикладом.

Поет Микола Соболь на 
початку свого виступу про-
читав власний вірш: 

«Росіїською не люблять 
Україну

Не вірите? Погляньте 
все довкола —

Занедбане  — провалля і 
руіни,

І наша мова шкандибає 
кволо».

Пан Микола зазначив, що 
метою фізичного і духов-

борони української мови 
було знищення в українцях 
всього українського. І сьо-
годні ми одержали духовну 
руїну, а тому такі школи по-
трібно відкривати у кожно-
му населеному пункті.

Поет Віктор Кучерук теж 
почав свій виступ словами 
власного вірша:

«Ворог, мов звір голод-
ний

Душить дитя в колисці...
Досить Ярів Холодних, 
Кровью — в сиру земли-

цю!
Прагне себе наситить
Волею, наче птаха.
Боже, зціли нас світлом! 
МОВО, воскресни з пра-

хом!»
На уроці української мови 

виступили переселенці з 
Донецьку О. Захаров та 

О. Гусейнова, український 
історик і громадський діяч, 
старший викладач кафе-
дри історії України Луган-
ського держуніверситету, 
член правління Луганської 
обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців 
України, голова Лугансь-
кого обласного об’єднання 
ВУТ «Просвіта» ім. Тараса 
Шевченка, головний редак-
тор журналу «Бахмутський 
шлях» Заслужений праців-
ник освіти України Володи́-
мир  Семистя́га.

Також виступили учні 
Богдан Матвіюк, Владис-
лав Приходько, Валерія 
Клебанівська і студентка 
Ірина Заболотня.

Із заключним словом до 
всіх присутніх у залі звер-
нулась Дора Тимошевська 
— вчителька, яка вже чет-
вертий рік у  Вишгороді на-
вчає української мови всіх 
бажаючих. 

Степанія Сідляр, 
Радник голови Виш-

гродської РДА, Голова 
ГО «Духовно-

просвітницького 
центру «Спадщина»»

ного поневолення України, 
голодомору, винищення 
інтелігенції, тотальної за-

Культура


