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Склад в Калиновке — это
наша «Воронья слободка».
Поэтому он был обречен...

Села Хотянівка і Осещина, безумовно, 
повинні розвиватися. Але — як саме?

(Продовження на стор-х 4-5)

Село: яким йому бути?

Три тижні тому, а, саме, в суботу, 16 вересня в с. Хотянівка відбулися громадські слухання тієї частини 
Генерального плану с. Осещина та с. Хотянівка, яка стосувалася забудови с. Хотянівка.

Презентувала проект Генплану Юлія Коваленко — керівник ТОВ «Центр архітектурного проектування та 
ландшафтного дизайну», проектної організації, яка розробляє і продовжує працювати над ціює частиною 
генплану, та відповідальна за проект архітектор Ольга Перегон. 

А от пояснення щодо забудови 50 га, — між СТ «Рассвет» та СТ «Каскад», — мешканцям села намагався 
надати керівник ТОВ «Б.М.К. БІЛДІНГ», віце-президента Федерації боксу м. Києва Володимир Микуленко.

Намагався — оскільки мешканці села сприйняли ідею забудови та вводу цих 50-ти гектарів в межі села, 
як то кажуть, «в штики» і слухати його пояснення не захотіли... 

Втім, по порядку. Чому пояснення щодо забудови 
цієї території надавав саме Володимир Микуленко? 
Дуже просто: тому, що, по-перше, саме керована ним 
бізнес-структура вже викупила тут у селян частину зе-
мельних ділянок, які були виділені їм під ведення осо-
бистого селянського господарства. По-друге, — саме ця 
бізнес-структура заплатила ТОВ «Центр архітектурного 
проектування та ландшафтного дизайну» за виготовлен-
ня Генплану с. Осещина та с. Хотянівка. Все це — з ме-
тою виступити в якості забудовника  50 га, про які йдеть-
ся. І не тільки.  

Таким чином, архітектори та В. Микуленко виступали 
«єдиним фронтом» (як відомо, хто платить, той і замов-
ляє музику), однак, це їм не допомогло. Для того, щоб 
зрозуміти чому саме, достатньо навести лише кілька 
цифр, які озвучили на самому початку слухань Ю. Кова-
ленко і О. Перегон.
«1. Існуюча ситуація
...Загальна кількість населення с. Хотянівка — 814 

осіб, площа — 314 га. У теперішній час село забудова-
но переважно 1,2-поверховими садибними житловими 
будинками.

2. Проектні рішення
Згідно з проектними пропозиціями в межі села вво-

диться 900 га території за рахунок, переважно земель 
сільськогосподарського призначення. Враховуючи іс-
нуючі планувальні обмеження розвиток села передба-
чається переважно в північному напрямку, за рахунок 

територій садибної малоповерхової забудови та у пів-
денному напрямку, за рахунок багатоквартирної серед-
ньо поверхової забудови. Також планується ввести у 
межі населеного пункту територію лісу.

Проектом приймається загальна прогнозована чи-
сельність населення на розрахунковий строк — 20000 
(за демографічною ємністю територій).

На територіях нової забудови села розміщуються 
заклади обслуговування населення: дитячі дошкільні 
заклади, загальноосвітня школа І-Ш ст. зі стадіоном, 
спортивний комплекс з басейном.

На розрахунковий період проектом передбачається 
централізована система водопостачання на господар-
сько-питні та протипожежні потреби нової житлової-
забудови».

Зведені показники Генерального плану с. Хотянівка

Ч. ч.

1

2

Показники

Населення
Територія в межах

села Хотянівка
всього:

житлової садибної 
забудови

громадської забудови

Одиниця
 виміру

осіб

га

га
га

Існуючий 
стан
814

314

164
8,50

Етап
15-20 р.
20 000

1260

387
12,46

Я так думаю...

О пожаре на складе оружия в Калиновке, во время которого 
сгорели, по самым скромным подсчетам, наших с вами 800 
млн. долларов.

Можно, конечно, верить официальной версии о спецопера-
ции ФСБ, горячо поздравившей нашего дорогого Президента и 
Главнокомандующего с днем рождения то ли  бомбой с беспи-
лотника или, даже, НЛО, то ли бутылкой с зажигательной 
смесью из-за складского забора. Кстати, удивительно удоб-
ная версия, с одной стороны, вроде бы, подтверждающаяся 
известными всему миру подлостью и коварством россиян, с 
другой — позволяющая требовать новые сотни миллиардов 
на «повышение обороноспособности» армии. 

Вот, только, почему-то, в нее не очень верится. Учиты-
вая все происходящее в нашем государстве, начиная от «144-х 
успешных реформ» и заканчивая десятком полунищих пен-
сионеров-вохровцев, на четвертом году войны охраняющих 
один из самых крупных военных складов (и это — после Сва-
тово, Лозовой и Новобогдановки!) с трехлинейками за спиной 
и револьверами системы «наган» в кобурах.

Намного реальнее выглядит другая версия: об умышлен-
ном поджоге, который изначально хотели выдать за дивер-
сию в день рождения президента. К чему нформационно и 
психологически готовили население Калиновки последние не-
сколько месяцев. 

Это как с «Вороньей слободкой» в «Золотом теленке» И. 
Ильфа и Е. Петрова:

«...На другой день застраховалась вся квартира, за исклю-
чением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал «Ро-
дину» и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, 
как не верила в электричество. Никита Пряхин принес до-
мой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматри-
вал на свет водяные знаки.

— Это выходит, значит, государство навстречу идет? — 
сказал он мрачно. — Оказывает жильцам помощь? Ну, спа-
сибо! Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем.

И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою 
комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в 
«Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в 
узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знако-
мым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили 
имущество из дома.

Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И 
действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подож-
женный сразу с шести концов...».

В стране, которую президент и главнокомандующий во 
время войны рассматривает исключительно как свою част-
ную бизнес-империю, а государство и его институты — как  
структуры, легализирующие и защищающие эту бизнес-им-
перию, не может быть по-другому. Ведь любой военный 
склад с этой точки зрения — не залог и ресурс для победы 
над врагом, а, всего лишь, источник мгновенного и гигант-
ского обогащения при «правильной» постановке вопроса. 

И не стоит этому удивляться. Удивляться следует лишь 
наивности и простодушию большинства наших соотече-
ственников, до сих пор  продолжающих верить в различные 
«шпионские» версии, которыми наша власть прикрывает 
свое бесконечное воровство, и предательство. И которые луч-
шие сыны Украины оплачивают своими кровью и жизнями.

Виталий Борзовец О. Перегон, В. Микуленко та І. Клюзко на громадських слуханнях
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Депутат Київоблради Кар-
люк «віджав» агрофірму в 
сім’ї загиблого воїна АТО

Депутата Київоблради 
Віталія Карлюка звинува-
чують у причетності до 
рейдерського захоплення 
агрофірми Русава-К” у 
Кагарлику, яка належала 
загиблому в АТО воїну 
Марку Паславському.

Кагарлик недавно облетіла 
справжня сенсація місцевого 
масштабу. Прямо на засідан-
ні в районній адміністрації, 
за участю місцевих агро-
виробників, один відомий в 
районі громадянин заявив, 
що він із сьогоднішнього дня 
є “смотрящим від Кононенка” 
в Кагарлику.

А значить, що всі питан-
ня і проблеми тепер потріб-
но вирішувати через нього. 
Зроблено це було у відкриту, 
нахабно, при представниках 
місцевої влади, що виклика-
ло багато запитань і пере-
судів. Незважаючи на гул на 
засіданні, багато хто вже пі-
шов на контакт з самопрого-
лошеним “смотрящим”, тому 
що в Кагарлику ця людина ві-
дома своїми зв’язками “звер-
ху” і “брудними” методами 
роботи.

Йдеться про депутата 
обласної ради від “БПП” 
Віталія Карлюка. Його жит-
тєвий шлях, як дві краплі 
води, схожий на сотні інших 
доль бандитів-аферистів, які 
сьогодні відчувають себе го-
сподарями життя в Україні, 
дорвавшись до влади. На-
роджений в 1973 році Віталій 
Карлюк не зміг закінчити на-
віть середню школу, звідки 
його вигнали після 8 класів. 
Однак, це не завадило йому 
вже пізніше “вирішити” собі 
диплом про вищу освіту, 
щоб не виділятися серед 
таких же колег-депутатів. 
Тому тепер Віталій Карлюк 
хизується університетською 
освітою, всюди вказуючи 
свій підроблений диплом.

Згідно з офіційною біо-
графією, до приходу в 
політику Віталій Карлюк за-
ймався бізнесом. Тільки ось 
бізнес цей був специфіч-
ним. Карлюк не шукав дов-
гих шляхів, він збивав собі 
славу і капітал займаючись 
крадіжкою, рейдерством і 
“обналом”. Першу схему він 
провернув, працюючи ме-
неджером в агрокомпанії 
“Донателла”, де він вкрав 
зібраний урожай, завчасно 
написавши заяву про крадіж-
ку в міліцію.

Смак “швидких грошей” 
сподобався Карлюку і він по-

чав працювати по-крупному, 
але також не хитромудро. 
Наступною його жертвою 
став відомий аграрій Воло-
димир Бортник. Користую-
чись особистими взаємина-
ми, він брав у нього дорогу 
агротехніку, на якій надалі 
“перебивав” номери, а самі 
комбайни перефарбовував і 
продавав.

“Просту як двері”, але 
дуже ефективну схему ви-
явили швидко. Але на той 
час Віталій Карлюк вже пра-
цював під якісним “дахом” 
Партії регіонів, а саме під ві-
домим депутатом-втікачем, 
громадянином РФ Олексан-
дром Онищенком, який сьо-
годні ховається від право-
суддя в Лондоні.

З Онищенком Карлюк взяв 
нову планку. Тепер він пра-
цював по-крупному. В інтере-
сах народного депутата він 
сформував сітку “конвертів”, 
які на всю відмивали без-
готівкові кошти. Через фірми 
“Агротекс” і “Агротекс-Хім” 
він працював на ринку без-
посередньо з відомим подат-
ківцем-конвертаторів Оле-
гом Низенко, що дружив з 
сином М. Олексієм.

Безпосереднім виконав-
цем схем виступав відомий 
“обнальщик” Олександр 
Чорний, який і досі працює 
в структурі Карлюка. Тоді 
ж Карлюк по знайомству 
робить собі довідку по ві-
домій формі, так званої 7Б 
(свідчить психічне захворю-
вання), для того, щоб в разі 
чого виступити неосудним. 
Цікаво, що це не завадило 
йому потім отримати дозвіл 
на зброю.

Паралельно угруповання 
активно “заробляло” гро-
ші на тендерах. При чому 
їх не лякали ні розголос, 
ні громадський резонанс. 
Фірма Карлюка активно 
продавала за завищеною 
ціною комплектуючі та об-
ладнання. Серед покупців 
значився, наприклад, ДП 
“НАЕК” Енергоатом” та ВП 
“Южно-Українська АЕС”. При 
цьому кримінальні справи за 
даними епізодами “дивним 
чином” розсипалися в судах 
уже після Революції.

Війна в Київській 
облраді: чому «БПП» 
з «Батьківщиною» 
розмовляє кулаками

Президентська політсила, схоже, вирішила
 перейти у контрнаступ і повернути собі 

одноосібний вплив над столичним 
регіоном. Поки вийшло на «трієчку»

Очікувано, що ця історія 
викликала широке обгово-
рення. Дехто з експертів 
заявив про спробу влади 
силовими методами взя-
ти під контроль облраду. 
Утім, ця версія викликає 
сумнів: подібні методи, на-
впаки, викликають відразу. 
До того ж, за даними Depo.
ua, причина бійки є набага-
то прозаїчнішою. Справа в 
тому, що і Карлюк, і Хахулін 
— земляки з Кагарличчини, і 
давно на ножах. То ж, схоже, 
конфлікт в облраді — це пе-
ренесення старих образ на 
нейтральну територію.

Варто зазначити, що у 
Карлюка, якого вважають 
одним із найбільших лати-
фундистів Кагарлицького 
району, досить скандальна 
репутація. Зокрема, його 
звинувачували у причетності 
до рейдерського захоплення 
агрофірми Русава-К», яка 
належала загиблому в АТО 
воїну Марку Паславському. 
До того ж раніше Карлюк, 
подейкують, мав зв’язки з 
нардепом-втікачем Олек-
сандром Онищенком, який 
на двох виборах поспіль 
проходив до Верховної Ради 
у цих краях. Але зараз, ка-
жуть джерела в облраді, він 
прислуховується до керів-
ництва облдержадміністра-
ції. За його сприяння, як 
розповідають місцеві, голові 
ОДА Олександру Горгану 
вдалося зняти опозиційно до 
нього налаштованого голову 
Кагарлицької РДА Віктора 
Коляду.

Утім, безвідносно до цієї 
бійки, варто сказати, що тиск 
на обласну «Батьківщину» 
з боку влади справді поси-

люється. Варто нагадати, що 
конфлікт між ОДА й облра-
дою триває вже більше року: 
президентська «Солідар-
ність» опинилася в опозиції в 
головному представницько-
му органі місцевого самовря-
дування Київщини, де керує 
партія Тимошенко.

Зараз конфлікт перейшов 
у гостру стадію. Його апо-
геєм стало нещодавнє голо-
сування Київської облради 
за звернення до президента 
з вимогою відставки голови 
Київщини Олександра Горга-
на. Ця тема, до речі, спливла 
і сьогодні: ще до бійки між 
депутатами у ЗМІ з’явилося 
повідомлення СБУ про неле-
гітимність звернення облра-
ди до президента: мовляв, 
за нього зараховані голоси 
депутатів, які на момент го-
лосування перебували за 
межами країни.

Щоправда, за великим 
рахунком, окрім певної мо-
ральної сатисфакції для 
скандального губернатора, 
реальних наслідків від зая-
ви служби не особливо-то й 
видно. Адже й так зрозуміло, 
що на Банковій не налашто-
вані знімати Горгана. І 

будь-яка заява облради тут 
нічим не зарадить…

Зрозуміло, що на цьому 
історія лише починається: у 
Горгана явно налаштовані 
дотиснути облраду. І для 
цього роблять усе можливе. 
Так, два тижні тому в будин-

Нещодавно у Київській облраді розбірки між депу-
татами «Блоку Петра Порошенка» і «Батьківщини» 
переросли в повноцінну бійку. Фабула історії проста: 
представник президентської політсили Віталій Карлюк 
під час дискусії вирвав мікрофон у голови облради, 
представниці партії Тимошенко Ганни Старикової. За 
неї заступився однопартієць Вячеслав Хахулін. За що 
був посланий Карлюком у глибокий нокаут.

ку екс-нардепа, а нині облас-
ного депутата та очільника 
осередку «Батьківщини» на 
Київщині Костянтина Бон-
дарєва співробітники СБУ 
влаштували обшук. Всі ж ро-
зуміють, що обшуки у таких 
людей проводяться не про-
сто так.

Що ж до сьогоднішніх 
подій, то скандальний зрив 
засідання облради – хибний 
шлях. Бійками рейтинг не на-
женеш. У підсумку побитий 
Хахулін в очах громадськості 
— жертва, Горган наче й не 
при справах, а от БПП до-
ведеться пояснювати, чому 
їхній кадр вдався до боксер-
ських прийомів.

Повний абзац!

У ВР України
«Самопоміч» закликає не голосувати за реінтеграційні закони Порошенка

Нардепи від Самопомочі 
закликали колег-депутатів 
не голосувати за так звані 
«реінтеграційні» закони Пре-
зидента. «Ці закони не дають 
того, що мали б дати — не 
захищають солдатів, не до-
помагають людям та нищать 
українську державність. Це 
капітуляція та руйнація суве-
ренітету України», — йдеть-

Будь-який статус для окупованих Росією територій 
Донеччини, Луганщини та Криму, окрім статусу «окупо-
вані території», — є розвалом держави. Ми не маємо 
права легалізувати окупантів та вибрати серед них 
мерів та депутатів. Про це йдеться в заяві партії «Са-
мопоміч», оприлюдненій у четвер на її сайті.

ся в заяві.
«Будь-яка згадка мінських 

домовленостей в законах 
України, або посилання на 
міжнародні документи, які їх 
легалізують — це ратифіка-
ція капітуляції та знищення 
армії. Люди не пробачать 
вам включення московського 
сценарію знищення України 
у наше законодавство. Ми 

вже мали аналогічний досвід 
з Чорноморським флотом у 
Криму — згадайте наслідки 
цього рішення. Згадайте про 
„Крим — наш!“, про який на-
віть не має згадки в „реінте-
граційних“ законопроектах.

Визнання окупації без 
зазначення дати початку — 
це звільнення Росії від від-
повідальності руками україн-
ського парламенту. Це тягар 
відновлення та відшкоду-
вання окупованих територій 
наступними поколіннями. Це 
загроза для солдатів опини-
тися під судом за законами 

мирного часу.
А під прикриттям фік-

тивного визнання окупації, 
Президент знімає з себе 
відповідальність за війну та 
її наслідки, проте знову ж 

таки — руками парламен-
ту — хоче отримати собі 
ексклюзив на торгівлю з 
окупованими територіями», 
— вважають в згаданій політ-
силі.

Судова «реформа»: 
боротьбу 
з корупцією буде 
зупинено

Мабуть, ще ніколи справед-
ливість в нашій країні не була у 
такій небезпеці. 

Мабуть, ще ніколи і так квола 
здатність нашої держави карати 
винних не була під такою за-
грозою. Мова йде про жахли-
ве рішення цього парламенту 
прийняти так звану судову «ре-
форму», котрою в Криміналь-
ний процесуальний кодекс було 
внесено ряд страшних змін.

Атаці було піддано основні 
критичні точки слідства. Це 
строки самого слідства (зву-
жено до 6 місяців), це строки, 
коли необхідно оголошувати 
підозру (2 місяці), це строки, 
коли після оголошення підозри 
справу необхідно направляти 
до суду (2 місяці). Неможливо 
буде провести належні обшуки, 
оперативно призначати ті екс-
пертизи, котрі необхідні слід-
ству. 

Усі кримінальні проваджен-
ня строком більше півроку — а 
їх, ймовірно, десятки чи сот-
ні тисяч — будуть закриті із 
вступом в силу цієї «реформи». 
НАБУ, Антикорупційну проку-
ратуру можна буде закривати 
через непотрібність. Будь-яка 
діяльність з притягнення до 
кримінальної відповідальності 
корупціонерів буде неможлива.

Сепаратистів, котрі вбива-
ли людей на Сході, зрадників, 
котрі здавали Крим і Донбас 
Росії, ми змушені будемо зали-
шити безкарними. Доведеться 
вважати їх ні в чому не винни-
ми, бо новоприйнята редакція 
КПК вимагатиме закрити усі 
провадження проти них.

Також і жертви більшості 
вбивств, зґвалтувань, викра-
день, шахрайств втратять шанс 
на покарання своїх кривдників, 
бо по новим нормам ці провад-
ження підлягатимуть негайно-
му закриттю. Убивці, ґвалтів-
ники, крадії будуть випущені з 
ізоляторів на свободу, де вони 
з потрійним завзяттям продов-
жать свою справу. 

Будь-який шанс на покаран-
ня катів Майдану буде втрачено 
безповоротно. Перед беркута-
ми треба буде вибачитися, бо 
ми не змогли процесуально до-
вести те, що весь світ бачив на 
страшних відео 2014 року.

Екс-регіонали будуть без 
жодного страху насолоджу-
ватися награбованим за часів 
Януковича майном, бо проце-
суальні можливості правоохо-
ронців буде раз і назавжди об-
різано «реформою».

Усі надії українців на правду 
будуть знищені.

* * *
Мені незрозуміло, як цей 

парламент зміг опуститися до 
таких глибин. Неясно, чому 
ВР цього скликання, котра 
з’явилася завдяки українсь-
кій визвольній війні, підло так 
встромила ніж у спину своєму 
народу, наплювавши на жертви 
на Східному фронті, на Небес-
ну сотню, на надії побороти 
корупцію. 

* * *
У цій ситуації все залежить 

від рішення Порошенка. Чи на-
важиться він одним розчерком 
пера поховати надію народу на 
майбутнє? 

Чи все-таки зупинить цей 
жах своїм вето?

Ігор ЛУЦЕНКО
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Села Хотянівка і Осещина, безумовно, 
повинні розвиватися. Але — як саме?

(Продовження на стор. 4-5)

Село: яким йому бути?

...Отже, як бачите, проектом Генплану, про який йдеть-
ся, передбачено зростання чисельності населення до 20 
тисяч чоловік. Більше, ніж в 20 разів. Оця цифра і дала 
можливість двом депутатам районної ради від Осещини 
і Хотянівки, — Івану Клюзку та Олександру Стеценку, — 
задати В. Микуленку ряд питань, на які не так легко було 
знайти відповідь. 

Як будуть облаштовані системи водопостачання та ка-
налізації для такої кількості людей, з урахуванням того, 
що поверхневі води знаходяться тут на відстані півто-
ра-два метри від рівня землі? Яким чином всі ці люди 
зранку будуть виїздити в бік Києва, а увечері повертатися 
до своїх домівок, якщо вже сьогодні зранку і увечері ав-
томобілі від дамби до центру Хотянівки стоять в кіломе-
трових корках?  

Можливо, В. Микуленко та його колега й відповіли б на 
ці питання, однак спроби їх відповіді потонули у гомоні 
обурених голосів та викриках в залі сільского клубу, де 
проходили громадські слухання. Отже, все закінчилося 
взаємними звинуваченнями: селян на адресу можливих 
забудовників в тому, що вони думають лише про прибут-
ки; В. Микуленка і його колеги — на адресу селян в тому, 
що вони нічого не розуміють, не хотять думати, а все, що 
відбувається — провокація  районних депутатів, органі-
зована відомим народним депутатом, який «контролює 
весь район».  Однак, прізвище депутата  так і не назвали.

До речі — більшість депутатів сільської ради на гро-
мадських обговореннях, чомусь, були відсутні...

Оскільки з позицією можливих забудовників жителі Хо-
тянівки, все ж таки, мають бути ознайомлені, я вирішив  
уже після громадських слухань зустрітися з В. Микулен-
ком. Ось уривок з нашої розмови (цитую):

«В. Микуленко: ...Нужно ли развиваться населенным 
пунктам.., которые находятся в ближайшей границе к г. 
Киеву?.. Есть легитимный процесс или, скажем, цивили-
зованный процесс развития... И — нецивилизованный 
процесс... Развитие так или иначе происходит. На сегод-
няшний день, к сожалению, развитие происходит в неци-
вилизованный способ... Это — когда не разрабатывают-
ся генпланы по расширению границ населенных пунктов 
и в рамках разрабатываемого Генплана не учитываются 
все те инфраструктурные объекты, которые должны там 
быть... Это — застройка сельхозземель в статусе садо-
водчества коттеджами без строительства какой-либо ин-
фраструктуры. Потому, что инфраструктура может быть 
построена, в соответствии с законодательством, только 
на землях с соответствующим целевым назначением. 
Пока земли находятся за пределами населенного пун-
кта, они могут быть в статусе земель сельхозназначения 
и застраиваться только в режиме садоводчества, — са-
довыми домиками, — а под этим предлогом застраива-
ют коттеджами и двух- и трех- и даже четырехэтажными 
тоже, — на территории Хотяновского сельсовета. Только 
разрешительную систему в таком случае контролиру-
ют все, кто угодно, кроме сельсовета. То есть, для того, 
чтобы прийти и получить разрешение на застройку тер-
ритории, это в коррумпированный способ решается в 
районном совете... У меня нет глобальных претензий к 
каким-то конкретным персонам... Один только вопрос: 
ну, если сегодня, в тяжелые времена в обществе, когда 
уже столько событий произошло в Украине, уже нужно, 
хотя бы, обращать внимание на все эти события, делать 
какой-то шаг вперед и уходить от тех архаизмов, кото-
рыми жили столько времени. Ну почему сейчас, в это 
время, когда появляются люди, компании, я в том числе, 
которые могут что-то сделать в цивилизованный способ 
для развития, — а это же настоящее развитие, там же 
ж Генпланом предусматривается и строительство объек-
тов соцкультбыта: садиков, школ, спортивных площадок, 
в том числе, кстати говоря, и очистных сооружений, и я 
настаивал на том, что они должны быть, но, к сожале-
нию, депутаты Хотяновского сельского совета, не все, но 
некоторые, настояли, чтобы эти очистные сооружения 
были убраны. Но это в силу безграмотности. Я говорю 
об очистных сооружениях, которые предусматривались 
первым вариантом Генплана в охранной зоне кладбища. 
А вот когда на общественных слушаниях в качестве пре-
тензии высказали, что отсутствуют очистные сооруже-
ния, я обратил внимание, что я настаивал на том, чтобы 
они были, а вот депутаты были против... В принципе, при 
разработке Генплана Хотяновки не предусматривается 
многоэтажная застройка, а только низкоэтажная — до 
4-х этажей... То же саморе касается и Осещины. А то, 
чему вы стали свидетелем на общественных слушаниях 
— это манипуляция. И она направлена на только одно: 

(Продовження. Початок на стор. 1) на удовлетворение личных интересов конкретных пер-
сон...     

— Но «Новус» вы хотите построить в Осещине, у 
самой трассы, сразу за поворотом на Осещину?   

— Если вы спрашиваете про фасадный участок, кото-
рый выходит на трассу Киев-Вышгород-Десна, безуслов-
но, там уже давно назрела необходимость строитель-
ства объекта соцкультбыта, в котором будет расположен 
современный супермаркет. В котором будет находиться 
современный спорткомплекс, аптека, другие социально 
значимые объекты...  

— А в этом месте будут какие-то очистные соору-
жения?

— Конечно. Это все в рамках детального плана терри-
тории. Он же ж отдельно потом будет раассматривать-
ся... Я за то, чтобы вообще построить одни очистные со-
оружения на все. На Хотяновский сельский совет.

 — Но если они буду построены в районе кладби-
ща в Хотяновке, то как вы протянете это все сюда, в 
Осещину?

— Это вопрос изучения инфраструктуры...
— Но там ведь дорога, как — под дорогой?..
— Послушайте, это вообще все не проблема с инже-

нерной точки зрения. Существуют системы... локальные 
очистные сооружения... Мы сотрудничаем с высокотех-
нологичной немецкой компанией, которая входит в де-
сятку лучших в Европе по проектированию и строитель-
ству очистных сооружений. Поэтому эти вопросы с точки 
зрения технологии, они давным-давно на Западе все ре-
шены. И когда мы говорим про нашу роботу, все проекты, 
которые мы делаем, они имеют акцент на экологичность. 
Мы несем в Украину высокие европейские стандарты. И, 
прежде всего, в экологии. Потому что и в Вышгородский 
район мы начали инвестировать деньги только потому, 
что там есть необходимость реализовывать экологич-
ные проекты. Которые будут образцом для всей Украи-
ны... Кстати, вот вы говорите очистные сооружения. А в 
Вышгороде они есть, эти очистные сооружения? Поэто-
му в своей работе мы, безусловно, рассматриваем стро-
ительство высокотехнологичных очистных сооружений. 
Либо локальных, либо комплексных. Но дело в том, что 
если Генплан не делать... Ответьте на вопрос: застрой-
ка идет территории? За границами села? Идет! Интен-
сивность — высочайшая. Кто регулирует эту застройку? 
Сельсовет не регулирует никак. Земли отводит Госгео-
кадастр... Пока блокируют Генплан, лучше бы эти депу-
таты, многие из них там причастны к этому, поотводили 
земли водного фонда. Прямо в воде... Мы инициировали 
два депутатских запроса из Верховного Совета. Кто из 
района хоть что-то сделал?

— А о чем запросы?  
— О том что разделили земли водного фонда. Никто 

не мог себе это позволить. Если был бы Генплан и было 
это в границах населенного пункта, местная обществен-
ность никогда бы не позволила этого сделать. Я имею в 
виду озеро рядом с СТ «Троянда»... 

— А почему вы решили, что Генплан блокирует Ге-
окадастр?

— Я знаю кто блокирует и из-за чьих интересов. Это 
все та же группа, которая была и пять лет назад, и десять 
лет назад, это все одни и те же люди. Там существует 
районная мафия. И соответственно просто все понима-
ют, что если сейчас будет сделан Генплан Хотяновки, то 
все эти мафиози будут зависимы только от сельсовета. 

— Сейчас Генплан Осещины должен быть под-
писан председателем РГА и передан в райсовет на 
утверждение...

— Руководитель РГА подписал Генплан Осещины и он 
сейчас передан на госэкспертизу. После госэкспертизы 
он попадет уже в раду. Сейчас, кстати, в госэкспертизе   
будет очень интересно. Вот за этим надо будет пона-
блюдать. Потому, что некоторые сотрудники земельного 
ведомства, те, кто больше всего там будут противосто-
ять, они причастны к этим землеоотводам, которые про-
изошли в водном фонде. Они знают, что мы подали два 
депутатских запроса по этому делу. Они знают, что мы 
Генпланом оставили эти земли в статусе водного фон-
да. И мы сейчас ожидаем какого-то противостояния по 
этому вопросу.  

— Речь идет о маленьком озерце в Осещине?
— Ну, оно не маленькое, это, примерно, гектаров 10... 

Половину вот этого озера положили на госакты. Вот мы 
боремся и за это. Причем, мы Генпланом предусмотрели 
и общественные пляжи, и так далее... Мы боролись за 
это всегда. Я еще пять лет назад стоял на страже того, 
чтобы там никому прибрежную защитную полосу не от-

водили.
— Можете в двух словах изложить историю ваших 

взаимоотношений с Хотяновским сельсоветом? Я 
слышал, что вы еще в 2005 г. какие-то паи скупали...

— Да, в отличие от тех, кто пользовался админресур-
сом и имел доступ к безоплатной приватизации, мы на 
свои предпринимательские риски инвестировали деньги  
для того, чтобы приобрести в собственность определен-
ные земельные массивы для их дальнейшего развития. 
Цивилизованного...

— Именно застройки?
— Ну, конечно.
— Речь — об этих 56 га в Хотяновке и 7 га в Осе-

щине?
— Речь идет о некоторых земельных проектах, кото-

рые находятся в Вышгородском районе.  
— Но это только этих два массива?
— Это не имеет сейчас существенного значения... Во-

прос же не в этом... А в том, что развитие идет террито-
рий. В неконтролируемый способ. В нецивилизованный. 
Наша главная идея очень простая. Мы вложили деньги и  
хотим создать высококачественный продукт для совре-
менного потребителя. Это должны быть хорошие, краси-
вые, современные кварталы. 

— А для кого? Для селян? Или других людей?
— Почему вы считаете, что люди, которые рождаются 

на территории Хотяновского сельсовета не захотят жить 
в более комфортных условиях? А вы знаете, что бла-
годаря тем инвестициям, которые мы сделали в район, 
большая часть домов в Вышгороде построилась? Пото-
му, что люди, которые получили деньги, они начали ин-
вестировать и строить себе квартиры. Я признаюсь вам 
честно, — у меня двое детей, — и наши друзья все, у 
нас большое желание у всех поселиться на постоянной 
основе на территории Хотяновского сельсовета.  

— А какая там будет площадь участков примерно? 
Пять, шесть, десять соток?

— Проекты предусматриваются разные. Единствен-
ное, что я хочу сказать — там не предусматривается ни-
какой олигархии.

— А можно несколько эскизных рисунков этих кот-
теджей опубликовать?

— Мы в это вкладываем деньги немалые и поэтому 
это пока — коммерческая тайна. Вот когда это все будет 
представлено широкой общественности, тогда...

— А когда это случится?
— В самые кратчайшие сроки. Мы сделаем это все 

красиво. Люди все это увидят...
— Но вопрос вот в чем: вы все это можете приго-

товить и привести, но ведь депутаты слушать вас 
не хотят...

— Какие депутаты? Районные?
— Нет, вот то, что я видел на общественных слу-

шаниях...  
— Дело в том, что там была спровоцированная ситуа-

ция, там не было ни одного депутата Хотяновского сель-
совета... 

— Пару человек было... А почему депутаты на эти 
слушанья не пришли, как вы думаете?

— Это им задайте вопрос. Все пожелания, которые 
депутаты хотели, они все реализованы в Генплане. То 
есть, разделите депутатов Хотяновского сельсовета и 
депутатов районного совета. Депутаты сельсовета име-
ли возможность, и мы с ними встречались неоднократно, 
воздействовать на проектные решения в Генплане. И в 
этом Генплане, что был представлен на общественные 
слушанья, учтены были все интересы и все предложе-
ния. Абсолютно. Не было никаких противоречий... Что 
касается аргументов депутата Клюзко на общественных 
слушаниях... Что коровам надо где-то выпасаться и так 
далее. Честно говоря, слышать это смешно, потому, что 
если он такой радетель за то, чтобы коровы там выпа-
сались на территории Хотяновского сельсовета, то ему 
нужно там стоять с транспарантами возле администра-
ции районной, прежде всего, и там на полях надо сто-
ять, которые интенсивно застраиваются в нецивилизо-
ванный способ. Это первое. Во-вторых, им надо сказать 
тогда правду жителям Хотяновки, которые являются соб-
ственниками этих земель, о том, что он не хочет, чтобы 
их земли вообще развивались. Потому, что если госпо-
дин Клюзко решится заняться фермерской деятельно-
стью и обратиться к хотяновцам с просьбой выпасать 
своих коров на их территории, я убежден, что он получит 
решительный отказ. Потому, что вот этот Генеральный 
план, Хотяновки, он по желанию всех людей, проживаю-
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(Продовження. Початок на стор. 1)

.

Село: яким йому бути?

Села Хотянівка і Осещина, безумовно, 
щих на территории села, он предусмотрел то целевое 
назначение земель, которое люди хотят. Не Клюзко — 
что он хочет, а люди что хотят. А люди хотят, чтобы их 
дети, и дети их детей имели хоть какое-то богатство. А 
это богатство сегодня возможно... То есть, люди при-
ватизировали землю. Они хотят, чтобы их земля име-
ла правовой статус соответствующий. Чтоб ее можно 
было бы застраивать. В границах населенного пункта. 
Потому, что как только эти земли попадают в границы 
села, что произойдет? Их земля становится товаром...

— Так вы уже их выкупили...
— Мы выкупили часть, а там еще остаются сотни гек-

таров... И они все будут включены в Генплан, и они все 
предусматривают застройку цивилизованную... Там 
огромные территории...

— То есть, вы убеждены в том, что эти обще-
ственные слушания особого значения не имеют, и 
Генплан все равно депутатами будет принят?

— Я убежден в том, что Генплан Осещины и Хотя-
новки полностью составлен с учетом интересов жите-
лей Хотяновского сельсовета. И я убежден в том, что 
те замечания, которые были высказаны представите-
лями общественности, они все учтены. Я убежден, что 
по результату общественных слушаний будут внесены 
все те изменения, которые люди захотели. 

— Хорошо, сельсовет Генплан примет. А райсо-
вет его утвердит?

— Мне интересно даже какие могут быть причины 
для того, чтобы не утвердить расширение границ на-
селенного пункта. Ну, вот смотрите, Клюзко озвучил 
два основных тезиса. Первый — коровы. Второй — 
очистные сооружения. Еще раз по поводу коров. Тут я 
уже говорил, повторять не буду. Что касается очистных 
сооружений. Я настаивал на их включении в Генплан. 
Депутаты сельсовета отказались, попросили — убери-
те. Проектная группа убрала. На общественных слу-
шаниях все сказали нужны — возвращаем обратно. 
...Я вам скажу, что многих коробит то, что мы взяток не 
даем. Это основной вопрос там для многих.   

— То есть, если бы вы дали, все было бы проще?
— Ну, конечно. 
— На каких уровнях?
— Везде... Важно понимать одно: мы ни у кого ничего 

не забираем. Мы только даем. Все, что мы делаем: мы 
вкладываем свое время, свою жизнь, ресурсы в раз-
витие. 

— Вы знаете, так говорят все застройщики. Но 
очень многие их не любят. Потому, что все застрой-
щики что делают: построил, взял деньги и ушел. 
А садиков, к примеру, как не было так и нет. Вот в 
Вышгороде — катастрофическая ситуация...

— Послушайте. Генпланом на нашей территории 
предусмотрено строительство садика, стадионов...

— Полноценного садика? Отдельно стоящего 
здания?

— Да. Огромная территория отводится для строи-
тельства социально значимых объектов. За счет зе-
мель частной собственности. Предусмотрено стро-
ительство садика, спортивного центра, стадионов, 
школы и так далее. Дело в том, что Генплан — это 
документ, который разрабатывается в соответствии 
с нормами и правилами строительными. То есть, на 
определенную плотность населения обязательно 
должны быть предусмотрены объекты соцкультбыта в 
достаточном количестве...

— А как насчет выезда через дамбу? Для того, 
чтобы 20 тысяч человек выехали утром и заехали 
обратно вечером, они ведь будут стоять часами...

— Во-первых, эти 20 тысяч завтра там не появятся, 
а появятся там в соответствующий период времени, 
будет Генплан или не будет Генплана. За последние 
4 года плотной застройки реализовалось более 80-
ти гектаров. Кто-то останавливает это, поднимает во-
прос? Нет. Никто это не остановит. Это развитие. Я же 
говорю еще раз — либо оно может в цивилизованный 
способ, либо стихийно. Нецивилизованный способ 
— это дополнительные источники дохода для район-
ных властей. Не для сельского совета. Единственная 
причина противостояния — это только сфера интере-
сов. Потому, что как только эти земли будут включе-
ны в пределы населенного пункта, люди, которые там 
проживают, будут сами себе хозяева. Сельский совет 
будет единственным субъектом права, который будет 
распоряжаться и управлять этими территориями. Если 
бы это давно произошло, то многие процессы были бы 
иными и хотяновцы были бы значительно богаче. По-
тому, что миллионы долларов прошли мимо кассы...». 

Отже, якщо Генплан с. Хотянівка лише готується, то 
Генплан Осещини вже прийнятий.  

3 березня ц. р. сесія Хотянівської сільської ради за-

твердила містобудівну документацію Генплану та нада-
ла дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни меж) с. Осещина.
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повинні розвиватися. Але — як саме?
4 квітня ц. р. сільські депутати погодили  проект земле-

устрою щодо встановлення (зміни) меж с. Осещина, ро-
зроблений ДП «Київський науково-дослідний та проект-
ний інститут землеустрою» та погодили межі с. Осещина 
полощею 480,6020 га.

Однак, Генплан визначає лише загальні напрямки ро-
звитку окремих територій адміністративно-територіаль-
ної одиниці, а як саме будуть розвиватися (забудовував-
тися) ці території, як зауважив В. Микуленко, вирішується 
вже детальними планами забудови цих територій.

 Отже, давайте уважніше придивимось до вже згада-
ної В. Микуленком ділянки, яка знаходиться між поворо-
том на Осещину та дорогою на Межиріччя, яку із заходу 
обмежує траса Київ-Чернігів (Р-69), що проходить через 
Вишгород і Хотянівку.

На Генплані Осещини ця ділянка, площею біля 7,6 га 
позначена номером 134 та визначена під житлову садиб-
ну забудову. 

Саме тут, як зауважив В. Микуленко, планується побу-
дувати супермаркет «Новус». Однак, що тут буде окрім 
«Новуса»? Котеджі, про які говорив забудовник? Тоді як 
саме ці котеджи будуть виглядати і скільки саме їх буде?

Депутати Хотянівської сільської ради передали до на-
шої редакції документ під назвою «Концепція Генплану», 
який, на жаль, не містить будь-яких вихідних даних. 

На першій сторінці цього документу (внизу) — «вписані» 
в реальну карту місцевості будівлі та споруди, які хтось 
хоче тут побудувати. Цілком можливо, що цей «хтось» і є 
В. Микуленко (точніше, одна з його бізнес-структур), хоча 
безумовно стверджувати це у нас немає підстав. Однак, 
на малюнку вздовж дороги розташований величезний 
двоповерховий торговий центр (площа — до 4 тис. кв. 
м), в якому дійсно може бути розташовано й супермаркет 
«Новус».

Тепер що стосується житлової забудови. Що плануєть-
ся побудувати згідно з цим документом? В ньому зазна-
чено:

— три 5-поверхові багатоквартирні будинки (6-й та 7-й 
поверхи — каскадні тераси) — вздовж дороги на Осещи-
ну, позначені білим кольором;

— шістнадцять 4-поверхових багатоквартирних бу-
динків (5-й та 6-й поверхи — каскадні тераси) — в центрі, 
позначені зеленим кольором;

— один 8-поверховий двохсекційний будинок (9-й та 
10-й поверхи — каскадні тераси) — на північній частині 
ділянки, позначений білим кольором.

Всього — «72 тис. кв. м, що продаються», зазначено в 
документі. Однак, не зовсім зрозуміло чи це — лише жит-

лова площа, чи — включаючи площу торгового центру.  
В будинках, про які йдеться, буде біля 1000 квартир та, 

за приблизними підрахунками, біля 3 тис. мешканців. 
Причому, на одному з аркушів документу наведені два 

варіанти забудови — до 5-ти поверхів та від 4-х до 10-
ти поверхів (див. нижче). Мабуть, для того, щоб довести: 
другий варіант оптимальніший та вигідніший не лише 
для забудовника, а й для майбутніх мешканців. Оскільки,  
з одного боку, дозволяє забудовнику, наприклад, збіль-
шити площу громадського центру, з іншого — зберегти 
більшу площу природного ландшафту. Саме тому, як 
мені здається, забудовник вибрав другій варіант і «впи-
сав» його в існуючу карту місцевості. 

Отже, саме цей варіант, виходить, і потрібно аналізу-
вати. В першу чергу — з точки зору щільності населення 

(для житлової забудови) та вимог щодо забезпечення не-
обхідною кількістю місць зберігання автотранспорту.     

Отже, 3 тис. людей це, приблизно, тисяча сімей. Згідно 
ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова 
міських та сільських поселень», щільність забудови в ма-
лих містах має бути 110-170 людей на 1 га. Але може 
бути й до 450 людей на 1 га — у випадку відповідного 
обгрунтування. Але у нашому випадку мова йде, навіть, 
не про мале місто, а про сельбищну забудову. А при такій 
забудові, згідно цих же норм, щільність населення має 
бути від 110 до 150 людей на 1 га. 

Площа ділянки, про яку йдеться — 7,6 га. Якщо розді-
лити 3000 людей на 7,6 га, вийде 395 людей на 1 га. Це 
більше, ніж вдвічі перевищує не лише допустиму щіль-

Забудова від 4-х до 10-ти поверхів, на думку авторів документу, всім вигідніша...

Так буде виглядати ця ділянка після забудови громадським центром площею 3 800 кв. м та житловими будинками від 4-х до 10-ти поверхів

(Закінчення на 8-й стор.)
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О. Баланюк: «При будівництві бігових доріжок

Залишилося знайти і притягти до 
відповідальності «негідників», які, 
будуючи стадіон «Енергетик», по-
клали асфальт «прямо на грунт без 
спеціальної підготовки». Я думаю, 
враховуючи те, що Вишгород — мі-
сто будівельників і енергетиків, які, 
приїхавши з усіх кінців Союзу на 
будівництво ГЕС, залишилися тут 
жити, зробити це буде не складно. 
Взяти, наприклад, батька О. Момо-
та, В. Момота, який, наскільки мені 
відомо, є будівельником і теж роз-
будовував наше місто. Може, йому 
відомі імена цих, на думку друга 
і соратника його сина, злодіїв та 
шахраїв? Тому, що я, чесно кажу-
чи, чую, що таке було можливим 
в СРСР вперше. Та ще й де — у 
місті будівельників і енергетиків, які 
будували стадіон «Енергетик» для 
себе і своїх дітей! І що ж вони, на 
думку О. Баланюка, пошкодували, 
— кілька десятків тонн піску, яко-
го тут, на берегах Дніпра та Десни 
хоч греблю гати? Чи кілька десятків 
тонн щебню, якого на всесоюзному 
будівництві було сотні тисяч тонн? 
Чи екскаватора, який за день міг 
вирити «дорожнє корито коритно-
го типу» під бігові доріжки? І зара-
ди чого це потрібно було робити 
в ситуації, коли все навкруги було 
державне і щось вкрасти і продати 
«наліво» було, практично, немож-
ливо? 

Директор КП «УФКС Вишгород-
ської міськради» звинуватив мене 
в тому, що я «знову плюнув у душу 
людям у своїй газетці «На самом 
деле». Так от, так плюнути у душу 
людям, які будували Київську ГЕС 
загалом і стадіон «Енергетик» 
зокрема, як зробив це своєю на-
хабною брехнею О. Баланюк, ще 
треба вміти. Точніше, для цього 
потрібно мати особливий талант 
— цинізму, підлості і невдячності 
старшому поколінню. Та особли-
во примітно те, що зробив він це 
в «кишеньковій» газеті мера, яка, 
правда, виходить за наші гроші, 
причому — не малі. Так що, не 
дай Господь, О. Момоту спаде на 
думку призначити цього «майстра 
на всі руки» відповідальним за ка-
пітальний ремонт якогось більш 
серйозного об’єкту на території 
міста — як би в такому випадку не 
з’ясувалося, що цей об’єкт  наші 
батьки та діди побудували, взагалі, 
на власних «соплях», вкравши все, 
що можна, і порушивши всі існуючі 
технічні норми. І історія Вишгорода 
і розвитку спорту в місті починаєть-
ся з нього, О. Баланюка. А чого — 
вали все на «папєрєдніків»: «про-
клятий совок» все спише. Дійсно, 
кожен судить по собі...

Я вже не перший раз стикаюся з 
членами «молодої команди мера», 
яким він щедро пороздавав високі 
посади і не перестаю дивуватися. 
З яких шпарин, підвалів і «качалок» 
90-х повилазила на світ Божий ця 
безробітно-гуляща напівкриміналь-
на «еліта», якими подвигами за-

кого технічного нагляду за капре-
монтом бігових доріжок не було й 
близько. Під час будівництва я бу-
вав на стадіоні, практично, щоден-
но. Однак, жодного разу О. Бала-
нюка там не зустрічав. Як, до речі, 
не бачив його на стадіоні «Енер-
гетик» жодного разу ні до, ні після 
призначення.... 

В той же час, «Порядок здійс-
нення технічного нагляду під час 
будівництва об’єкта архітектури», 
затверджений згаданою Постано-
вою, передбачає, що (цитую):

«...2. Технічний нагляд забез-
печує замовник (забудовник) 
протягом усього періоду бу-
дівництва об’єкта з метою 
здійснення контролю за до-
триманням проектних рішень 
та вимог держстандартів, 
будівельних норм і правил, а 
також контролю за якістю та 
обсягами робіт, виконаних під 
час будівництва або зміни (зо-
крема шляхом знесення) такого 
об’єкта.

3. Технічний нагляд здій-
снюють особи, що мають 
виданий відповідно до зако-
нодавства архітектурно-бу-
дівельною атестаційною 
комісією кваліфікаційний сер-
тифікат.

4. Здійснення технічного на-
гляду особами, що працюють 
у проектних і будівельних ор-
ганізаціях, які виконують робо-
ти на підконтрольних об’єктах 
архітектури, не допускається.

5. Особи, що здійснюють тех-
нічний нагляд:

1) проводять перевірку:
наявності документів, які під-

тверджують якісні характе-
ристики конструкцій, виробів, 
матеріалів та обладнання, що 
використовуються під час будів-
ництва об’єкта, — технічного 
паспорта, сертифіката, доку-
ментів, що відображають резуль-
тати лабораторних випробувань 
тощо;

відповідності виконаних бу-
дівельно-монтажних робіт, кон-
струкцій, виробів, матеріалів та 
обладнання проектним рішенням, 
вимогам державних стандартів, 
будівельних норм і правил, техніч-
них умов та інших нормативних 
документів;

відповідності обсягів та якості 
виконаних будівельно-монтажних 
робіт проектно-кошторисній до-
кументації;

виконання підрядником вказівок 
і приписів, виданих за результа-
тами технічного нагляду, держав-
ного архітектурно-будівельного 
контролю та державного нагля-

Саме так, шановні читачі, я не пожартував і ви не помилилися, 
читаючи заголовок цієї статті: депутат Вишгородської міської ради 
від партії «Воля» і один з найближчих соратників міського голови 
О. Момота, директор КП «Управління з розвитку фізичної культури 
та спорту Вишгородської міськради» О. Баланюк в своїй замітці 
«Казкар Віталік на стадіоні» (39 (1146) газети «Вишгород») так і на-
писав: «При будівництві бігових доріжок асфальт було покладено 
прямо на грунт». Цитую: «Тепер про бігові доріжки... Вони існу-
ють уже декілька десятків років. За цей час їх ніколи не ремон-
тували. А враховуючи те, що при їх будівництві асфальт було 
покладено прямо на грунт без спеціальної підготовки стало 
ясно, що будувати треба нові: капітально і на довгі роки».

Чому О. Баланюк це зауважив? Хто забув, нагадую: начебто, 
в пориві справедливості. Для того, щоб пояснити, точніше, ви-
правдати те, що ТОВ «Житлошляхбуд» при побудові «дорожнього 
корита» на стадіоні «Енергетик», фактично, взяло гроші тричі за 
одну й ту ж роботу.  

служила ці посади? Чому, раптом, 
стала «владою» в нашому місті і 
диктує як нам жити? От, взяти того 
ж О. Баланюка: до призначення на 
посаду директора КП «УФКС» він 
був підприємцем. Хто він, взагалі, 
за фахом? Хто знає, в чому саме мі-
стилось його підприємництво, чим 
саме він займався? Яким чином 
його діяльність розвивала спорт у 
нашому місті? Мені невідомо. Зато 
я вже непогано знаю як саме цей 
«майстер на всі руки» «дешево 
й сердито» відремонтував бігові 
доріжки на нашому стадіоні.

Справа в тому, що відповідно до 
чинного законодавства, в першу 
чергу замовник відповідає і за те, 
що «намалював» проектант, і за 
те, що «набудував» генпідрядник. 
Так, авторський нагляд здійснює 
сам проектант: він слідкує за тим, 
щоб будівельники не відступали 
від проекту. Але існує ще й техніч-
ний нагляд. Його здійснює, якраз, 
замовник. 

Так от, в доповнення майже де-
тективної історії з актом приймання 
виконаних робіт, який, за словами 
О. Баланюка існував вже 21, але 
офіційно підписаний був аж 28 
серпня 2017 р.  

15 вересня ц. р. я звернувся до 
О. Баланюка із запитом щодо от-
римання публічної інформації, а, 
саме: попросив надати для оз-
найомлення та аналізу завірені 
належним чином копії журналів 
авторського та технічного нагля-
ду, які велися під час капітального 
ремонту бігових доріжок стадіону 
«Енергетик» в м. Вишгород.

Отриманий мною у електрон-
ному вигляді журнал авторського 
нагляду на 7 сторінках, окрім чо-
тирьох «формальних» сторінок, 
містив ще три. На 5-й було 7 од-
накових записів щодо відвідуван-
ня директором проектної фірми 
В. Овдієм 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 
серпня «об’єкту». На 6-й — що 23 
серпня В. Овдій зафіксував в графі 
«Виявлені відступи від проектної 
документації» заміну «БР 100. 
30.15.— 285 п. м., БР 300.45.18. — 
15 п. м., БР 300.60.20. — 108 п. м. 
на бортовий камінь БР 100.30.15. 
— 633 п. м.». На залишку 6-ї та 7-й 
— що більше жодних «відступів 
від проектної документації не 
виявлено». Що цікаво: коли саме 
складено цей самий журнал (який 
можна «намалювати» протягом 10 
хвилин) визначити, звичайно ж, не-
можливо. 

Щодо журналу технічного нагля-
ду, О. Баланюк відповів (цитую):

«...Повідомляємо що Порядок 
здійснення технічного нагляду 
під час будівництва об’єкта архі-
тектури, затвердженого поста-
новою Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2007 № 903, прямо не 
передбачає ведення Журналу тех-
нагляду за будівництвом».

Думаю, не потрібно пояснювати, 
що це означає: що в дійсності нія-

ду;
2) ведуть облік обсягів прийня-

тих і оплачених будівельно-мон-
тажних робіт, а також будівель-
но-монтажних робіт, виконаних з 
недоліками;

3) проводять разом з підрядни-
ком огляд та оцінку результатів 
виконаних робіт, у тому числі 
прихованих, і конструктивних 
елементів;

4) повідомляють підряднику 
про невідповідність виробів, ма-
теріалів та обладнання вимогам 
нормативних документів;

5) оформляють акти робіт, ви-
конаних з недоліками;

6) беруть участь у проведенні 
перевірки:

робочою комісією якості окре-
мих конструкцій і вузлів, будівель-
но-монтажних робіт усіх видів, 
відповідності змонтованого спе-
цобладнання, устатковання і ме-
ханізмів технічним умовам;

органами державного нагляду 
та архітектурно-будівельного 
контролю;

7) виконують інші функції, пов’я-
зані з технічним наглядом на від-
повідному об’єкті.

6. Особи, що здійснюють тех-
нічний нагляд, мають право вима-
гати від підрядника:

1) виконання робіт відповідно до 
проектно-кошторисної та іншої 
технічної документації, дотри-
мання вимог нормативних доку-
ментів щодо порядку виконання і 
прийняття робіт;

2) зупинення робіт у разі засто-
сування ним матеріалів, деталей, 
конструкцій та виробів, які не від-
повідають вимогам нормативних 
документів;

3) проведення лабораторних ви-
пробувань матеріалів і конструк-
цій щодо їх відповідності сер-
тифікатам якості, а обладнання 
— технічним (технологічним) па-
спортам та своєчасного повідом-
лення їм про такі випробування;

4) усунення відхилень від про-
ектних рішень, недоліків (дефек-
тів) та недоробок і повторного 
пред’явлення робіт для здійснення 
технічного нагляду;

5) зупинення виконання:
робіт до оформлення актів 

огляду прихованих робіт;
будівельно-монтажних робіт у 

разі виявлення понаднормативної 
деформації об’єкта або загрози 
обвалу конструкцій та вжиття 
невідкладних заходів для запобі-
гання виникненню аварії.

7. У разі виявлення відхилень 
від проектних рішень, допуще-
них під час будівництва об’єкта, 
та відмови підрядника їх усунути 

особа, що здійснює технічний на-
гляд, повідомляє про це замовнику 
(забудовнику) і відповідній інспек-
ції державного архітектурно-бу-
дівельного контролю для вжиття 
заходів відповідно до законодав-
ства».

Так що «майстер на всі руки О. 
Баланюк» може скільки завгодно у 
повній відповідності з традиціями 
заправської базарної баби (під-
креслюю — не жіночки, що чесно 
торгує на базарі вирощеним чи 
зробленим власноруч, а саме ба-
зарної баби-пліткарки) навішувати 
ярлики, відверто брехати й обра-
жати чи обзивати мене, вважаючи, 
що принижує чи дискредитує, як 
опонента. Хоча, насправді  таки-
ми методами дискусії принижує і 
дискредитує, в першу чергу, себе в 
очах читачів. 

Але один висновок є безсумнів-
ним: як керівник комунального під-
приємства-замовника капітального 
ремонту бігових доріжок стадіону 
«Енергетик», О. Баланюк не те, 
що нічого не зробив для технічно-
го нагляду за капітальним будівни-
цтвом, а, навпаки, зробив все від 
нього залежне для того, щоб такий 
нагляд не здійснювався. 

Бо це саме О. Баланюк (або най-
нятий ним спеціаліст) мав би по-
цікавитися в проектанта В. Овдія та 
директора ТОВ «Житлошляхбуд» 
О. Білого:

— де саме вони знайшли 220 м 
бортових каменів, які збираються 
розібрати, якщо таких було всього 
140 м, а якщо вони мали на увазі 
кілька десятків метрів поребриків, 
то для чого збираються видати їх 
за бортові камені?

Це саме О. Баланюк (або від-
повідний спеціаліст) мав би з’я-
сувати з якою метою проектант з 
будівельниками збираються брати 
гроші окремо:

— за «розбирання асфальтобе-
тонних покриттів механізованим 
способом»;

— «розбирання щебневих по-
криттів та основ»;

— «улаштування дорожних ко-
рит дорожного профілю із засто-
суванням екскаваторів». Якщо все 
це, по суті, одна й та ж операція.

Це саме О. Баланюк (або від-
повідний спеціаліст) мав би по-
цікавитися навіщо вивозити пісок 
із щебнем з-під старого асфальту, 
робити вигляд, що під біговими до-
рожками не існує дорожнього кори-
та дорожнього профілю і, імітувати 
будівництво нового корита.                   

Це саме О. Баланюк (або від-
повідний спеціаліст) мав би запи-
тати як саме вони нарахували  581 
тонну грунту, яку збираються ви-

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБЄКТА БУДІВНИЦТВА №
Капітальний ремонт бігових доріжок стадіону «Енергетик» м. Вишгород

        Складений в поточних цінах станом на 16.03.2017 р.на 
Ч.ч.

1

№ кошторисів 
і кошторисних 

розрахунків

2

2.1.

ДСТУ БД.1.1.
1:2013

ДСТУ БД.1.1.
7:2013

ДСТУ БД.1.1.
7:2013

Додаток Е
ДСТУ БД.1.1.

1:2013

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, 
лінійних об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури, робіт і витрат

3

Капремонт бігових доріжок
Разом по главі №2

Разом по главах 1-7

Утримання служби замовника (включаючи ви-
трати на технічний нагляд)

Разом по главі №10
Разом по главах 1-10

Вартість проектних робіт (ДСТУ БД.1.1.-7:2013 
Зміна №1,2) ПР = 28280,0
Витрати на експертизу кошторисної частини 
проекту будівництва ПР=1525,0

Здійснення авторського нагляду

Кошторисна вартість тис. грн.
Будівельних 

робіт

4

1021,246
1021,246
1021,246

1021,246

Устаткування, 
меблів та ін-

вентарю
5

Інших витрат

6

25,531

25,531
25,531

28,280

1,525

3,591

Загальна
вартість

7

1021,246
1021,246
1021,246

25,531

25,531
1046,777

28.280

1,525

3,591

Глава 2. Об’єкти основного призначення

Глава 10. Утримання служб замовника

Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи і авторський нагляд
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асфальт було покладено прямо на грунт...»

Ч.ч.

1

1/1

2/2

3/3

4/4

5/5

6/6

7/7

8/8

9/9

10/10

11/11

12/12

13/13

14/14

15/15

16/16

17/17

18/18

19/19

20/20

21/21

22/22

23/23

24/24

25/25

26/26

27/27

28/28

29/29

Одиниця
 виміру

4

100 м куб.
 

100 м куб.
 

100 м

100 кв. м

100 т
сміття

т

1 колодязь

1 колодязь

100 кв. м

т

т

100 куб м

1000 
куб. м

1000 
куб. м 
100

куб. м
100 кв. м 

100 кв. м 

100 кв. м

т

т

100 м 
 

шт.

м

шт.

1000 кв. м

куб. м 

100 м

100 м

100 куб. м

грн.

грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.

Найменування робіт і витрат

2
Локальний кошторис №7-1-1 на капітальний ремонт
Розділ1 Підготовчі роботи
Розбирання асфальтобетонних покриттів
механізованим способом
Розбирання щебневих покриттів та основ

Розбирання бортових каменів

Розбирання бетонних плит

Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, 
місткість ковша екскаватора 0,25 м в куб.
Перевезення сміття до 5 км 

Виставлення люків на проектну відмітку

Пониження плити перекриття

Всього прямі витрати по розділу 1
Розділ2 Земляні роботи
Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням 
екскаваторів, глибина корита до 250 мм
Перевезення грунту до 5 км 

Перевезення грунту до 10 км 

Робота на відвалі, група грунту 1

Всього прямі витрати по розділу 2
Розділ №3 Дорожній одяг
Ущільнення грунту причіпними котками на пневмоколісному ходу 
масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 
25 см
Ущільнення грунту причіпними котками на пневмоколісному ходу 
масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при тов-
щині шару 25 см
Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску 

Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебню 0х40

Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок 
та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщи-
ною 3 см
На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати до норми 18-46-1 
до товщини 5 см
Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний), 
(дорожні), (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах по-
криттів, дрібнозернисті, тип В, марка1 
Перевезення асфальту, шлакобетону тощо самоскидами (40,00 км) 

Всього прямі витрати по розділу 3
Розділ №4 Бортові камені
Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при ін-
ших видах покриттів 
 Камені бетонні, бортові, БР100.30.15

Всього прямі витрати по розділу 4
Розділ №5 Поребрики
Установлення бетонних поребриків на бетонну основу

Поребрики П7 із бетону М-300 ГОСТ 6665-74

Планування площ ручним способом, група грунту 2

Всього прямі витрати по розділу 5
Розділ №6 Улаштування водовідведення
Розробка грунту вручну

Укладання труб каналізаційних азбестоцементових діаметром 150 
мм в траншеї з розпорами
Укладання труб поліетиленових зовнішнім діаметром 125 мм

Засипання траншеї

Всього прямі витрати по розділу 6

Всього по кошторису №7-1-1

Разом прямі витрати

У тому числі
— вартість матеріалів, виробів, конструкцій
— всього заробітна плата
— вартість експлуатації машин
Загальновиробничі витрати
Разом вартість будівельних робіт (I + II + III + IV)
Разом (I + II + III + IV +V)
Прибуток (буд.: 2,71)
Адміністративні витрати (буд.: 1,23)
Податок на додану вартість
Всього по акту

Кількість

 

5

0,7828

1,5656

2,2

0,09

4,15

415

2

1

21,75

296

400

3,52

0,54375

0,54375

2,142

21,95

22,1

22,1

268,5

268,5

6,335

632,5

390,0

390

0,19

14,3

0,29

0,01

0,135

всього

6

12816,93

2391,78

3491,00

2277,54

1810,49

29,53

429,55

1035,47

988,27

26,48

51,79

200,79

9231,96

9474,48

23377,89

7019,56

1262,48

532,30

1168,22

218,00

9216,58

118,08

86,64

58,66

7004,89

87,52

12314,49

10462,75

5049,41

заробітна
плата

7

5081,76

687,40

2705,57

1603,08

87.78

-

372,91

635,43

98,12

-

-

14,20

-

-

710,06

1266,09

825,76

532,30

-

-

3637,23

-

37,77

-

7004,89

87,52

1824,02

1379,02

5049,41

М. П. Замовник_______________________
(підпис)

М. П. Генпідрядник____________________
(підпис)

Комп’ютерна програма «Інпроект - Випуск Кошторисів» (1.713.0707)
ТОВ «Житлошляхбуд», ідентифікаційний код ЄРДПОУ (34509026)
Замовник КП «Управління з розвитку фізичної культури та спорту Вишгородської міської ради
Генпідрядник ТОВ «Житлошляхбуд»
Договір №32 від 26 липня 2017 року
Найменування будівництва та його адреса: Роботи з капітального ремонту бігових доріжок стадіону «Енергетик» в м. Вишгород Київської обл.

Документ: Акт приймання виконаних робіт (форма КБ-2в)
Примірна форма № КБ-2в

АКТ №35
приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року

Обгрунтуван-
ня

(шифр і
№ позиції 

нормативу)

3

РН18-1-5-ИН

РН18-1-3-ИН

РН18-2-1-ИН

РН18-48-2-ИН
      к=0,8

РН20-41-1-ИН

С311-5-М

РН16-77-1-ИН

РН18-18-5-ИН

РН18-12-7-ИН

С311-5

С311-10

РН1-10-1-ИН

Е1-130-1-ИН

Е1-130-7-ИН

РН18-20-1-ИН

РН18-47-1-ИН

РН18-46-1-ИН

РН-18-46-2
к=4

С1421-9840

С331-39

РН18-29-2-ИН

К589921-А001

РН18-30-1-ИН

К589921-А003

РН1-7-5

РН1-27-2

РН16-44-2-ИН

РН16-8-4-ИН

РН1-20-2

Поточна ціна одиниці виміру, грн.

Виконано
 робіт 

(витрати),
грн.

9

10033

3745

7680

205

7514

12255

859

1035

43326

21495

7838

20716

707

50756

5020

5152

50075

154079

27901

11,764

313667

58533

626191

58387

74686

133073

33790

22877

1331

57998

12,52

3571

105

682

5610

916954

916954

634578
115984
166392
55021

971975
971975
12740
5782

198099,40
1188596,40

Витрати труда
 робітників-

будівельників
на обсяг 
люд. год. 

Витрати труда
 робітників, що 
обслуговують 

машини, на 
обсяг робіт,
 люд. год.

10

150,0001
48,4495
40,5804
15,7977

224,4440
10,2300
4,9529
0,3816

13,7365
42,3259

-
41,0850
23,7600
0,4256

22,2100
2,2940

479,6839
160,9893
80,4750
114,6225

-
29,3040

-
64,4000
1,8656
2,7878

82,3406
211,1143

-
20,7172

-
15,9634
55,6920
27,0046

962,9465
60,3515

574,6000
-

370, 3960
-
-
-

-
-

1963,6345
124,0367

-
-
-
-

798,4001
10,8012

514,8000
-
-
-

45,6893
-

560,4893
-

47,1900
-

17,2695
0,0771
0,4342
0,0024

25,7040
-

90,5977
0,0795

3975,1461
507,0210

3975,1461
507,0210

219,0090
4701,1761
4701,1761

-
-
-

4701,1761

експлуатації машин
та механізмів

у тому числі заробітна
плата машиністів 

та робітників, зайнятих
на ремонті 

та технічному 
обслуговуванні

8

7735,17
2057,48
1704,38
439,16
785,43
202,38
674,46
175,70

1722,71
443,89
29,53
3,60

25,25
7,00

387,48
99,84

890,15
229,36
26,48
3,60

51,79
5,86

186,59
33,97

9231,96
1635,84

9474,48
1277,54
3402,69
543,80
439,12
109,32

-
-
-
-

218,00
-

287,99
74,21

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-

31,56
8,75

35,14
9,34

-
-

у тому числі

везти із стадіону. 
Це саме О. Баланюк з відповід-

ним спеціалістом мали би поціка-
витися в якому саме місці мають 

стояти 41 триметровий бордюр, що 
коштують вдвоє дорожче 123-х ме-
трових.

А вартість матеріалів, виробів 

та конструкцій? Хіба не святим 
обов’язком О. Баланюка було за-
цікавитися навіщо пісок, бетон, це-
мент, бордюри і всі інші будівельні 

матеріали та конструкції возити за 
30 кілометрів у Вишгород? Хіба не 
він мав би здивуватися і обуритися 
вартістю, наприклад, «піску при-

родного рядового», вартість якого 
після перевезення на 30 км зроста-
ла, майже втричі? Хіба не він пови-
нен був сісти і порахувати, що після 
такого перевезення громада міста 
переплатить за всі ці будівельні ма-
теріали, завезені Бог знає звідки, 
майже, 150 тисяч гривень? 

Як то кажуть, риторичні питан-
ня. Звичайно ж, все це мав би 
робити депутат від «Волі» і один 
з найближчих соратників міського 
голови О. Момота, директор КП 
«УФКС» О. Баланюк. Точніше, най-
нятий ним контролер, який має ви-
даний відповідно до законодавства 
архітектурно-будівельною атеста-
ційною комісією кваліфікаційний 
сертифікат.

Натомість, О. Баланюк розказує 
нам всім, що «...порядок здійснен-
ня технагляду під час будівництва 
об’єкта архітектури, затвердже-
ного постановою Кабінету 
Міністрів України від 11 липня 
2007 №903, прямо не передбачає 
ведення Журналу технагляду за 
будівництвом».

Дійсно, в цьому документі прямо 
не вказано, що має вестися журнал 
технагляду. Але власне технагляд 
на будівництві не може не відбу-
ватися. І зацікавлений в такому 
технагляді має бути саме замов-
ник. Якщо, звичайно, йому цікаво, 
щоб гроші територіальної громади 
не розкрадалися будівельниками. 
Або інакше: якщо він хоче, щоб бу-
дівельники не мали на такому бу-
дівництві «лівих» заробітків, якими 
зобов’язані, за домовленістю, поді-
литися із замовником... 

Але про що можна говорити, 
якщо і утримання служби замов-
ника (включаючи витрати на тех-
нагляд), і проектно-вишукувальні 
роботи з авторським наглядом 
включені в зведений кошторис 
(див. нижче)? Що означає лише 
одне: ТОВ «Житлошляхбуд» саме 
і будувало, і само себе контролю-
вало... 

А що робив в цей час О. Бала-
нюк? Безмежно довіряв ТОВ «Жит-
лошляхбуд», за його словами. Тому  
сьогодні «усіма фібрами душі»  і 
вигороджує забудовника, несучи 
маячню сивої кобили про те, що 
«при будівництві бігових доріжок 
асфальт було покладено прямо на 
грунт без спеціальної підготовки».

І останнє — про помилку в роз-
рахунках. Так, я помилився, напи-
савши 1275 кв. м замість 2 175 кв. 
м. Однак, ця помилка, по-перше, 
принципово не змінює суть дослід-
ження, по-друге, не має значення, 
оскільки поряд були опубліковані 
копії документів, де зазначена ре-
альна площа об’єкту. Бо я оперую, 
на відміну від О. Баланюка, циф-
рами і фактами, а не плітками та 
чутками.

Щодо опублікованого тут акту 
приймання виконаних будівель-
них робіт. Це — для тих, хто хоче 
дійсно зрозуміти, що відбулося. 
Ну, і для історії. Бо маю надію, що 
раніше чи пізніше правоохоронці 
зацікавляться цим будівництвом і 
роллю в ньому гр-на О. Баланюка. 
І дадуть йому належну оцінку. Як 
кажуть, щоб довго не шукали.

...Да, про замовників. 
Замовниками матеріалу, Олек-

сандре, виступили президент По-
рошенко, ваш шеф О. Момот та 
керівник ПП «Воля» Ю. Дерев’ян-
ко. Які весь час закликають боро-
тися з корупцією. Ну, і, звичайно 
ж, громада м. Вишгорода. Як най-
більш зацікавлена особа. 

Бо ж йдеться про її гроші...
В. Борзовець
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Футбол

Смачного!

Села Хотянівка 
і Осещина, безумовно,
повинні розвиватися.
Але — як саме? 

(Закінчення. Початок на стор. 1, 4-5)
ність населення для сельбищної забудови, а, навіть, таку 
щільність для малих міст.

Щодо забезпечення майбутніх мешканців необхідною 
кількістю місць зберігання автотранспорту.  

Згідно з все тими ж ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова міських та сільських поселень», в 
мікрорайоні, який будується, має використовуватись ко-
ефіцієнт 0,5. Це означає, що, принаймні, половина квар-
тир має бути забезпечена постійними стоянками.

Для зберігання одного автомобіля потрібно 13,25 кв. м 
(2,5 × 5,3 м). Це означає, що для 500 автомобілів потріб-
но 6625 кв. м. 

Однак, при цьому потрібно враховувати, що 0,5 — 
дуже умовний коефіцієнт, особливо — в нашому випад-
ку. Тому, що, по-перше, швидше за все, майбутніми меш-
канцями цих будинків, будуть молоді сім’ї, кожна з яких 
вже має чи буде намагатися мати автомобіль, по-друге, 
працювати власники квартир будуть, переважно, в Києві 
чи Вишгороді, куди потрапити без власного авто, вра-
ховуючи якість громадського транспорту, не так просто. 
Що буде для них додатковим мотивом мати у власності 
автівку. Таким чином, можна допустити, що, практично, 
кожна сім’я буде мати власний автомобіль. А тисяча ав-
тівок буде займати біля двох га землі. Отже, автомобілі, 
швидше за все, будуть стояти тут скрізь — не лише під 
будинками, а й на клумбах, і на спортивних майданчиках, 
і на в’їздах-виїздах...    

Ще одне, не менш важливе питання: наскільки успішно 
всі ці автомобілі, які увіллються в уже існуючий потік ав-
тівок на трасі Чернігів-Київ, зранку будуть виїздити звідси 
в бік Києва, а увечері повертатися назад. Адже ця доро-
га до дамби Київської ГЕС має всього дві полоси і вже 
сьогодні зранку і увечері на цьому відрізку утворюються 
корки між дамбою і перехрестям у центрі Хотянівки... 

І, нарешті, останнє питання: водопостачання та ка-
налізація. В. Микуленко, нагадаю, зауважив, що це — не 
проблема з інженерної точки зору, що існують системи 
локальних очисних споруд, що все буде зроблено у від-
повідності до європейських стандартів, високоекологічно 
і, що він — за єдині очисні споруди для Осещини та Хо-
тянівки. Це все — дуже добре і хочеться вірити, що так 
воно і буде. Однак, хотілося б побачити конкретно: що це 
будуть за очисні споруди, наскільки вони будуть ефек-
титвні та екологічно безпечні, а, також, скільки вони бу-
дуть коштувати. Мається на увазі — чи готовий забудов-
ник до таких витрат і як саме ці витрати вплинуть на ціну 
квартир. Сподіваюсь, що депутати сільської та районної 
рад уважно вивчать ці питання перед тим, як голосувати 
за цей проект забудови.

Звичайно, це далеко не всі проблеми, які виникають 
в зв’язку із можливою забудовою земельної ділянки, яка 
знаходиться між поворотом на Осещину та дорогою на 
Межиріччя, а із заходу обмежується трасою Київ-Чернігів 
(Р-69), що проходить через Вишгород і Хотянівку, пло-
щею біля 7,6 га. Хто б її не збирався забудовувати. Але, 
сподіваємося — основні. 

Безумовно, ми будемо уважно спостерігати за обгово-
ренням сільськими депутатами детального плану забу-
дови цієї території, коли це буде відбуватися. Однак, вже 
зараз нам дуже цікаво, що з цього приводу думають де-
путати Хотянівської сільської та Вишгородської районної 
ради, жителі Осещини та Хотянівки, а, також, вишгород-
ці, які, безумовно, теж відчують, що «нашого полку в Осе-
щині та Хотянівці прибуло». Але особливо цікаві думки з 
цього приводу спеціалістів — будівельників та екологів в 
першу чергу.

Всіх, кому є що сказати з цього приводу, запрошуємо 
до розмови. Бо села, які знаходяться в безпосередній 
близькості до Києва взагалі, і Хотянівка з Осещиною зо-
крема, безумовно, повинні розвиватися. Цього ніхто не 
заперечує. Питання лише в тому — як саме...  

Село: яким йому бути?

Від редакції:
Ми дуже вдячні команді В. Микуленка за надіслані 

нашій редакції матеріали, які стосуються махінацій 
чиновників Держгеокадастру з землями водного 
фонду в с. Осещина. Ця інформація стане темою на-
шого окремого розслідування.

Іншими двома канди-
датами на посаду голови 
федерації були заступник 
керівника федерації Ле-
онід П’ята та футболіст 
Віталій Крупенко. Ще до го-
лосування вони зняли свої 
кандидатури, а за рішен-
ням конференції обійняли 
посади заступників голови 
КООФ. Іншими заступни-
ками Ярослава Москален-
ка стали Леонід Джужик, 
Олександр Нігруца, Андрій 
Засуха та Олег Балагу-
ра. Обновився і виконком 
організації в складі 17 чо-
ловік. Також голосуванням 
було вирішено припинити 
діяльність громадської ор-
ганізації «КОФФ» і створити 
громадську спілку «КОФФ» 
із затвердженим новим ста-
тутом. 

На думку Ярослава Мо-
скаленка, в нинішніх умо-
вах, коли реформаційні 
процеси проходять в усіх 
сферах держави, футбол 
Київщини має отримати 
менеджмент нової ери, 
здатний швидко нада-
ти потужний імпульс ро-
звитку цього виду спорту 
і гідно зустрічати виклики 
нової доби, зокрема, і де-
централізаційні процеси. 
Одним із першочергових 
завдань він бачить  роз-
будову інфраструктури 
насамперед для набагато 
динамічнішого і якіснішого 
розвитку дитячо-юнацько-
го футболу. Новий очільник 
КОФФ також наголосив, 
що потрібно вирівнювати 
розвиток футболу у різних 
регіонах, адже є відверто 
депресивні у цьому плані 
райони Київщини. 

Ярослав Москаленко — 
відомий у області активіст 
футбольного руху. У 1999 
році він заснував футболь-

Ярослава Москаленка 
обрано головою 
Київської обласної 
федерації футболу

Вересень став місяцем оновлення обласної феде-
рації футболу Київщини. Днями організація прове-
ла свою ювілейну Х позачергову конференцію, на 
якій обрала нового голову — народного депутата, 
почесного президента Вишгородського районного 
спортивного товариства «Футбольний клуб «ДІНАЗ» 
Ярослава Москаленка.

За повідомленням офіційного сайту КОФФ, Ярос-
лав Москаленко отримав практично одностайну під-
тримку учасників конференції, в якій взяли участь 
більше ста делегатів-представників районних феде-

ний клуб «ДІНАЗ», який 
поєднує три дорослі коман-
ди та декілька дитячих, де 
безкоштовно тренується 
понад 500 дітей Вишгород-
щини. 

З 2015 року Ярослав Мо-
скаленко є членом викон-
кому Федерації футболу 
України

Як відомо, попереднім 
головою Київської обласної 
федерації футболу був ко-
лишній голова облдержад-
міністрації Максим Мельни-
чук. Однак влітку він пішов 
з цієї посади, не добувши 
кінця визначеного строку. 
Члени КООФ сподіваються, 
що обрання нового голови 
дасть новий поштовх ро-
звитку федерації, а також 
футбольному руху столич-
ного регіону. Адже останнім 
часом організація пережи-
вала не кращі свої часи, в 
тому числі й у фінансовому 
плані. 

За словами почесного 
президента футбольного 
клубу «Сокіл» (с. Михайлів-
ка-Рубежівка Києво-Свято-
шинського району) Дмитра 
Бірюка, наразі КОФФ має 
набагато більше уваги при-
діляти співпраці з активі-
стами футбольного руху на 
місцях. 

«В містах та селах Київ-

щини є багато людей, які 
прагнуть розвивати фут-
бол. У них є дитячі коман-
ди, вони вкладають свої 
особисті кошти, намага-
ються залучати інвесторів, 
але їм потрібно допомогти, 
— говорить він. — У Феде-
рації футболу є програма 
будівництва стадіонів, а в 
окремих містах та селах ор-
гани місцевого самоуправ-
ління готові надати ділянки 
і навіть частково профінан-
сувати таке будівництво. 
Ярослав Москаленко є 
засновником футбольного 
клубу «ДІНАЗ» у Вишго-
роді, який знаходиться на 
досить серйозному рівні по 
розвитку дитячо-юнацького 
футболу. Тому я думаю, що 
з його обранням головою 
КОФФ в містах і селах на-
шої області буде приділя-
тися досить серйозна ува-
га дитячому футболу, а це 
найголовніше». 

Краса
Назван 
идеальный 
график приема 
пищи: когда нужно 
есть, чтобы 
похудеть

Выбор продуктов для 
правильного питания 
очень важен. Диета по 
часам поможет вам выра-
ботать идеальный график 
приема пищи и питаться 
правильными продуктами 
в зависимости от времени 
суток.

Попробуйте перейти на 
этот график питания, и вы 
сразу увидите результат:

Завтрак
Идеальное время для за-

втрака — с 6 до 9 часов. Мно-
гие привыкли отказываться 
от утреннего приема пищи в 
пользу чашки кофе или чая. 
Доказано, что первый прием 
пищи – самый необходимый 
элемент правильного пита-
ния для похудения в раци-
оне человека. Около трети 
женщин пренебрегают этим. 
И порой их оправдания не 
в пользу здорового образа 
жизни.

Для завтрака выбирайте 
обезжиренный творог или 
йогурт. Также не стоит забы-
вать об овсяной каше, моло-
ке и сыре.

Обед
Лучшее время для обеда – 

с 12 до 13 часов дня. Пища, 
которая попадает в обед в 
твой организм, дает тебе 
очень много энергии. Те, 
кто пропускает обед, скорее 
всего, начнут восполнять не-
хватку пищи двойной порци-
ей ужина.

Полдник
Для полдника отлично по-

дойдет углеводная пища. В 
16–17 часов уровень инсули-
на достигает максимальной 
отметки. Лучшим выбором 
для полдника будут фрукты, 
фруктовый салат, сухофрук-
ты, орехи, горький шоколад.

Ужин
Ужин должен быть с 18 до 

20 часов вечера. Для здо-
рового ужина правильного 
питания для похудения же-
лательно выбирать легкие 
продукты. Он может быть из 
рыбы или вареного белого 
мяса птицы, свежих или ту-
шеных овощей.

Исключи красное мясо 
из вечернего рациона. Оно 
долго переваривается и пло-
хо повлияет на качество ва-
шего сна.

Важно правильно выбрать 
продукты для своего рацио-
на, и тогда лишний вес вам 
не страшен.

СЕГОДНЯ.ua

Продукты (на 
10 порций)

Яблоки — 
6-8 шт. (не-
крупных)

Яйца — 3 
шт.

Сахар — 1 
стакан (200 г)

Мука — 1 
стакан (150 г)

Разрыхлитель — 0,5 па-
кетика (1 ч.л.)

Сметана — 2-3 ст. л.
Масло сливочное (для 

Шарлотка с яблоками

смазывания формы) — 
около 1 ч. л.

Как приготовить шарлот-
ку с яблоками:

1. Яйца хорошо взбить с 
сахаром.

2. Добавить сметану.
3. Муку смешать с раз-

рыхлителем и просеять. 
Муку понемногу добавить в 
яичную массу, перемешать 
до однородности. Получит-
ся тесто, как на оладьи.

4. Форму смазать мас-
лом. Разогреть духовку. 
Яблоки очистить, нарезать 
дольками.

5. Выложить часть яблок 
в форму. Вылить тесто на 
яблоки. Сверху выложить 
оставшиеся яблоки.

6. Выпекать шарлотку с 
яблоками в разогретой ду-
ховке примерно 30 минут 
(или до румяности) при 
температуре 180 градусов.

Шарлотка с яблоками — самый быстрый и очень 
вкусный пирог. Несмотря на то, что рецепт шарлот-
ки очень прост, удовольствия этот пирог принесет 
не меньше, чем самый сложный десерт!


