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56-та сесія міськради 

Депутатська більшість «прислухалась» до прохання народного депутата
О. Василевської-Смаглюк: проголосували і за цех металооробки біля 
ЖК «Зеніт», і за земельні ділянки в лісі для Н. Коваленко та І. Вояківського

27 вересня 2019 р. відбулася 56-та 
сесія міської ради з наступним поряд-
ком денним:

1. Про внесення змін до Додатку 1 до 
рішення від 21.06.2019 р. №53/10 «Про 
встановлення податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділян-
ки... на 2020 р.».

2. Про затвердження містобудівної 
документації «Внесення змін до Де-
тального плану території, що розташо-
вана по вул. Шолуденка...».

3. Про затвердження містобудівної 
документації «Внесення змін до Де-
тального плану території по вул. Шолу-
денка (Карат) площею 35,00 га».

4. Про затвердження документації із 
землеустрою щодо інвентаризації зе-
мель міськради (вул. Набережна).

5. Про затвердження документації із 
землеустрою щодо інвентаризації зе-
мель міськради (вул. П. Калнишевсь-
кого).

6. Про внесення змін до рішення 
міської ради № 51/17 від 04.04.2019 р. 
(гр. Щебельському В.Є.)

7. Про внесення змін до договору 
оренди з ФОП Васюк О. В.

8. Про продаж земельної ділянки ТОВ 
«Авторелакс-Шик».

9-14. Про надання дозволу на розроб-
ку проектів землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок у власність 
громадянам:  Голубчук І. В., Осетрову 
А. Ю. (9);  Коваленко Н. Д. (10); Воя-
ківському І. Я. (11); Панченку О. О. (12); 
Пуховій Г. В. (площею 0,0800 га) (13); 
Пуховій Г. В. (площею 0,0800 га та пло-
щею 0,0500 га) (14).

15. Про надання дозволу на розроб-
ку техдокументації із землеустрою 
щодо поділу та об’єднання земельної 
ділянки, яка знаходиться в оренді ПП 
«ТАКО».

16-19. Про надання дозволу на ро-
зробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у влас-
ність:  Хотинь І. І. (16); Худолію А. Ф. 
(17); Шевченку В. І. (18); Яковенко Н. М. 
(19).

20-28. Про затвердження проектів 
землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок у власність: Анохіну А. В., 
Школьній М. В. (20); Ананченку В. А. 
(21); Звездіну В. М. (22); Іванець Р. П. 
(23); Лутовиновій Г. М. та Лутовинову К. 
І. (24); Нехворовській В. М. (25); Побе-
режник М. Ф. (26); Соловйову К. П. (27); 
Шевцовій Г. Ф. (28); 

29. Про затвердження проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змі-
нюється ТОВ «ЕКОПРОЕКТ-2000».

30. Про затвердження проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гаражно-будівель-
ному кооперативу «Гідробудівельник».

На самому початку засідання до сесій-
ної зали на кілька хвилин завітала недав-
но обраний народний депутат О. Васи-
левська-Смаглюк. І побажала депутатам 
міськради не лише «наснаги в прийнятті 
державницьких рішень», а й «не дериба-
нити землю» та «не голосувати за коруп-
ційними схемами». Наскільки депутатська 
більшість прислухалася до порад народ-
ного депутата — читайте нижче. 

А ще через кілька хвилин до цієї ж зали 
завітали представники колективу дитячого 
садка «Ластівка». І повернули О. Момоту 
торт, яким він поздоровив колектив закла-
ду з Днем освіти. Зауваживши, що їм по-
трібні не торти, а обіцяне підвищення за-
робітної плати на 10 відсотків. Втім, більш 
детально про цей інцидент ми розповімо в 
наступному номері. 

ПОПРАВКИ ДО БЮДЖДЕТУ — ЗАВЖДИ
В ОСТАННІЙ МОМЕНТ. І — З ГОЛОСУ
Як завжди, з’ясувалося, що є невідклад-

ні зміни до бюджету і начальник фінансо-
во-бухгалтерського відділу І. Мирієвський 
готовий їх озвучити. Невідкладними вия-
вилися:

— для КП «УК ВМР» — прохання В. Сар-
дака направити 400 тис. грн., передбаче-
них на лічильники, на придбання трактора 

для КП «УК ВМР»; виділення 100 тис. грн. 
на встановлення балансувальних кранів 
(ВРП «Вишгородтепломережа».)

— для ДНЗ «Ластівка» — виділення 23 
тис. грн. за зарплату для групи продовже-
ного дня;

— для УФКС ВМР — виділення 142 тис. 
грн. на участь в чемпіонаті Європи;

Однак, О. Кучмій зауважив, що питання 
про 100 тис. не розглядалося на комісії;  В. 
Парчук звернула увагу на те, що, по-пер-
ше, виділяються кошти на утримання гро-
мадських вбиралень, які мають працю-
вати безкоштовно, але деінде працюють 
за гроші (які не обліковуються); по-друге, 
щодо під час поїздки на чемпіонат Європи  
для дитини 100 доларів за добу в готелі 
— занадто багато. І попросила бути еко-
номнішими. 

І тут важко з В. Парчук не погодитися.

 ЗА 2018-Й РІК ЛИШЕ НА ДОГОВОРАХ
 З ВИШГОРОДСЬКОЮ МІСЬКРАДОЮ

ЗАСНОВНИКИ ТОВ «ЦЕНТР 
АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

ТА ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ» 
А. ГАРБУТ, В. РАЧИНСЬКИЙ

ТА Ю. КОВАЛЕНКО ЗАРОБИЛИ 
1 МЛН. 482 ТИС. 467 ГРН. 99 КОП. 

В порядку денному цієї сесії було два 

проекта рішення щодо затвердження 
містобудівної документації із землеустрою 
по внесенню змін до детальних планів те-
риторій по вул. Шолуденка — площею 4 
та 35 га.  

4 га — це частина мікрорайону ГАЕС 
(приватний сектор), яка безпосередньо 
прилягає до території, зайнятої підприєм-
цем М. Ковалем, його готелями, «доход-
ними домами» та незаконними майдан-
чиками з продажу будматеріалів (фото 
зверху). 

35 га — земельна ділянка з іншого боку 
вул. Шолуденка, яка примикає до території 
колишнього заводу «Карат». Дуже знако-
во, що ця ділянка включає в себе як вже 
побудований 18-типоверховий будинок — 
перший із двох будинків ЖК «Зеніт», так і 
другий, ще незавершений будинок. . 

Що стосується 4 га. Взагалі-то набага-
то кориснішим для міста був би деталь-
ний план території, який ще й включав 
би в себе ділянку, зайняту підприємцем 
М. Ковалем. Тому, що саме вона вже ба-
гато років використовується не за цільо-
вим призначенням, що викликає числені 
скарги його сусідів. Однак, керівництво 
міськради вирішило по-іншому: обмежи-
тися лише 4-ма га поряд з угіддями М. 

Детальний план території площею 4 га, які безпосередньо прилягають до території підприємця М. Коваля                                    

А це — детальний план території площею 35 га, де буде побудовано металоцех поряд з житловими будинками...                                 

Будинок ЖК «Зеніт»
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Феміда

Гроші громади —
виключно своїм

З моменту нашої останньої публікації в рубриці «цифра тижня» 
міськрада встигла витратити 7,5 млн. гривень на неконкурентні за-
купівлі:

КНП «ВРСП» ВРР 19626 грн — оплата послуг з протезування зубів 
пільгових категорій населення;

Адвокатське бюро «Iрини Приходько» 14000 грн. — щомісячна оплата 
послуг за надання правової допомоги дуже потужному юридичному від-
ділу міськради;

ТОВ «Агенство «Нова Справа» 266009 грн. — оплата за будівництво 
громадської вбиральні на набережній;

ТОВ «Вiзуальнi технологiї» 31590 грн. — оплата послуг з технічного 
обслуговування 6 світлофорних об’єктів за серпень;

ТОВ «Газета»Вишгород» 199000 грн. — оплата за лояльні до мера пу-
блікації в газеті «Вишгород»;

ТОВ «Горiнвестбуд» 677712 грн. — оплата за капремонт покрівлі жит-
лового будинку по вул. Київській 8 та ремонт східців на Грушевського 
9. Це постійний учасник нашої рубрики на якого ще в березні 2019 р. 
відкрили судову справу №363/540/19 (Досудовим розслідуванням вста-
новлено, що службові особи Вишгородської міської ради, зловживаючи 
наданими їм повноваженнями, вступили в злочинну змову із службовими 
особами ТОВ «Горінвестбуд» (код ЄДРПОУ 41325158) та з метою роз-
крадання бюджетних коштів, виділених на проведення капремонту жит-
лових будинків, розташованих на території м. Вишгород.., протягом 2018 
р. уклали ряд договорів підряду.);

ТОВ «ДIМ» 105000 грн. — оплата за розробку проектної документації 
для ремонту та заміні вікон по вул. Київській 8, Шолуденка 6-Б, Кургузова 
11;

ТОВ «ДОРОГИ I МОСТИ» 35000 грн. — оплата за розробку проектної 
документації капремонту пішохідного переходу по вул. Шолуденка 2-А;

ТОВ «Житлошляхбуд» 1169203 грн. — аванс на придбання матеріалів 
для капітального ремонту проїзної частини по вул. Піщана та за ка-
пітальний ремонт доріг загального значення, тротуару та прибудинкової 
території по вул. Б. Хмельницького 7 та вул. Київській 18;

ТОВ «Медiа Альянс Груп» 54902 грн. — оплата за придбання прапорів, 
силіконових браслетів, банера, постерів та листівок;

ТОВ «МКМ СЕРВIС ЛТД» 211680 грн. — оплата за встановлення та 
обслуговування відеоспостереження по програмі «Безпечне місто»;

ТОВ «Новобуд-ВС» 114048 грн. — оплата з поточного ремонту відмост-
ки з метою благоустрою території біля буд. по вул. Симоненка 10;

ТОВ «Проектно-будiв. компанiя» ДОРТРАНС 155641 грн. — оплата за 
розробку проектної документації на внесення змін до загальної схеми 
організованого дорожнього руху на деяких вулицях м. Вишгород;

ТОВ «Рекламне агенство «Ольжин Град» 3600 грн. — оплата за надан-
ня дизайнерських послуг;

ТОВ «СОФТ КВАРТАЛ» 3600 грн. — оплата консультаційних послуг;
ТОВ «Тера-Лайт» 30450 грн. — оплата за придбання світильників 

AMPERA Midi/64 LED/139W;
ТОВ «ФЛАНГЕР» 1233308 грн. — оплата робіт з поточного ремонту 

асфальтобетонного покриття на декількох вулицях м. Вишгород;
ТОВ ТРК «ВИШГОРОД» 20070 грн. — та ж сама ситуація, що й з ТОВ 

Газета Вишгород, плата лише за виготовлення та публікування ма-
теріалів, які ну дуже лояльно висвітлюють роботу мера та міськради.

ТОВ»Беназiр-сервiс» 319105 грн. — оплата за послуги з обрізування 
дерев, скошування трави та ремонт дорожнього покриття;

ФОП Бондарук О.В. 191015 грн. — оплата послуг з навантаження та 
вивезення негабаритних відходів з вулиць міста;

ФОП Довбиш С. І. 7400 грн. — знову оренда мобільних туалетних ка-
бінок, які вже 10 разів можна було б купити, аніж витрачати на оренду;

ФОП Вязовцев А.О. 132690 грн. — оплата послуг с щомісячного обслу-
говування систем автоматичного поливу;

ФОП Загоруй О.М. 197595 грн. — оплата послуг з виконання поточного 
ремонту підпірної стінки на перетині вул. Кургузова та Симоненка;

ФОП Ковшун В.В. 74242 грн. — оплата за поточний ремонт металевого 
бар’єрного огородження по вул. Набережній;

ФОП Кулаков О.Л. 223845 грн. — оплата за послуги з організації та 
проведення Кубку Вишгорода (Кубку Мера як каже Олексій Вікторович) з 
скейтборду та шоу з аквафристайлу та роллер шоу;

ФОП Мiнчук О.В. 23010 грн. — оплата послуг з влаштування та органі-
зації заходів до Дня міста;

ФОП Новоселецький I. В. 45894 грн. — оплата послуг з прибирання 
сміття, обслуговування серверів, комп’ютерів, двох порталів міста та 
«наповнення» модулів сайту розумне місто;

ФОП Позняк Й.Й. 75687 грн. — оплата послуг з навантаження та виве-
зення гілок з вулиць міста до КП Пільгунейло;

Брати Рублівські 1003977 грн. — за встановлення парканчиків, за при-
бирання території, за улаштування банерів, полив квітів, скошування 
трави та покращення естетичного вигляду всього міста;

ФОП Свистун Л.I. 44000 грн. — оплата послуг з ОЦІНКИ земельної 
ділянки по вул. Шолуденка;

ФОП Сидоренко О.В. 14722 грн. — оплата за цілодобове чергування, 
обслуговування та прибирання службових приміщень міськради;

ФОП Супрун А.Л. 422644 грн. — аванс на придбання матеріалів для 
виконання робіт з заміни вікон;

ФОП Тихонова Л. Р. — 301000 грн. — оплата послуг з технічного забез-
печення заходів на Дні міста Вишгород;

ФОП Чирчик Г. М. 82863 грн. — оплата за надання освітніх послуг у 
сфері дошкільної освіті;

ФОП Шматко Д.О 36100 грн. — оплата послуг з перевезення пасажирів.

Фінансовий дерибан

Столичною  прокуратурою за результатами розслідування 
злочинної схеми з розкрадання майже 2,4 млн грн, виділених 
на ремонт доріг у Вишгородському районі Київщини, пові-
домлено про підозру головам трьох селищних рад Київської 
області.

Головам трьох селищних рад Київщини 
повідомлено про підозру за фактом розкрадань
2,4 млн грн. виділених на ремонт доріг

Як установлено слідством, 
упродовж 2017-2018 років служ-
бові особи селищ Хотянівка, Но-
восілки та Нові Петрівці у Виш-
городському районі Київської 
області підписали акти прийман-
ня виконаних будівельних робіт з 
директором підрядної організа-
ції, що займається ремонтними 
роботами асфальтних доріг, та 
перерахували на рахунки това-
риства понад  20 млн грн. 

Правоохоронцями встанов-
лено, що роботи проведено не 
повно та не якісно, а їх обсяг не 
відповідає відомостям, зазначе-
ним у документах. Збитки стано-

влять понад 2,4 млн. гривень. 
За результатом розслідуван-

ня 27.09.2019 головам Ново-
петрівської, Хотянівської та 
Новосілківської сільських рад 
вручено письмове повідомлен-
ня про підозру у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 367 
Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у 
кримінальному провадженні три-
ває.

Нагадаємо, в липні поточного 
року за результатами спільної 
співпраці Київської місцевої про-
куратури №1, Голосіївського УП 
ГУНП в м. Києві та ГВ БКОЗ ГУ 
СБУ у м. Києві та Київській об-
ласті повідомлено про підозру 
директору підрядної організації у 
вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 
Кримінального кодексу України.

Проведено обшуки за місцем 
роботи і проживання підозрюва-
них. 

В ході обшуків вилучено доку-
ментацію, що підтверджує проти-
правну діяльність посадовців.

Прес-служба 
прокуратури міста Києва

В Любимівці через масштабну 
пожежу згоріла частина села

Близько 17:00 середи, 11 
вересня, на околиці села 
Любимівка Вишгородського 
району під Києвом почала 
горіти суха трава. 

Для подолання вогню на 
місце прибули рятувальники 
37-ї ДПРЧ міста Вишгород, 35-ї 
ДПРЧ міста Буча, 38-ї ДПРЧ 
селища Димер, 39-ї ДПРЧ села 
Нові Петрівці, 36-ДПРЧ міста 
Ірпінь та 53-ДПРП селища 
Гостомель у складі шести оди-
ниць техніки та 18 чоловік. 

Про це повідомляє Держав-
на служба з питань надзви-
чайних ситуацій. Жертв та 
постраждалих немає внаслі-
док інциденту немає.

Для повної ліквідації пожежі 
знадобилось близько трьох з по-
ловиною годин. Проте врятувати 
три житлові будинки, три госпо-
дарські добудови, чотири легко-
вих автомобілі та трактор не вда-
лось. Жертв та постраждалих не 
виявлено.   

«Разом зі сміттям люди ледь 
не спалили населений пункт. На 
фото — наслідки такого кричущо-
го недбальства, безвідповідаль-
ності та безкарності. Слава 
Богу — жертв та постраждалих 
немає. Етика державного служ-
бовця не дозволяє мені висло-
вити свої думки тими словами, 
які найкраще описали б те, як 
у пожежонебезпечний період 
люди здогадалися господарю-
вати випалюванням сміття. Тож, 
не тільки як Голова Служби, а й 
просто як людина, що з болем 
бачить як горить моя країна, я 
закликаю громадян схаменутися 
і перестати палити наші природні 
надбання та свої ж домівки!».», 
— зазначив керівник ДСНС Ми-
кола Чечоткін на своїй сторінці у 
Facebook.

Як з’ясувалося, сусіди винуват-
ця пожежі, який вирішив спалити 
в себе на обійсті сміття разом с 
сухою травою, попереджували 
його про небезпеку, однак, він не 
звернув на ці попередження ува-
ги. 

Наш кор.

Допалився...
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КП «Вишгородпастранс»: 
«чорна діра» в бюджеті міста

Штатний розпис КП Вишгородської міської ради «Вишгородпастранс» (керівних працівників, керівники служб та технічних службовців)

Посада

2
Адміністрація

Директор підприємства
Заступник директора

Бухгалтер з дипломом магістра              
Юрист

Інженер з охорони праці
Транспортний відділ

Начальник відділу транспорту
Диспетчер автотранспорту
Водій транспортних засобів

Сестра медична
Всего

Мінімальний
 прожитковий
 мінімум грн.

5

1921
1921

1921
1921
1921

Коеффіцієнт 
співвідношень розмірів
 мінімальних місячних

 посадових окладів 
ІТР  зг. з Наказом 

Мінсоцполітики України
 від 31.03.1999 р. №44

 та галузевої угоди
8

контракт
на 20% нижче від п. 1
на 20% нижче від п. 1

2,20
2,20

на 40% нижче від п. 1
2,00
2,22
1,70

Мінімальна
 тарифна
 ставка 

робітника 
першого 
розряду

7

3074
3074

3074
3074
3074

Коефіцієнт 
згідно 

галузевої 
угоди

6

1,6
1,6

1,6
1,6
1,6

Кількість

4

1
1
1
1
1

1
1
8
1
16

Розряд

3

2
2

2
2
2

Посадовий
 оклад грн.

9 

24589
19671
19671
6762
6762

14753
6147
6823
5225

Між-
розрядний 
тарифний

 коефіцієнт

10

1,08
1,08

1,08
1,08
1,08

Класність 
робітника 
до 30%

11

1,46

Тарифна 
ставка 

з міжрозрядним
коефіцієнтом

 та урахуванням 
класності

12

7303
7303

6639
10759
5643

Місячний 
фонд 

заробітної 
плати грн.

13

24589
19671
19671
7303
7303

14753
6639
86073
5643

191645

К і л ь -
кість 

одиниць

14

0
0
0
1

1
1
1
1

Місячний 
фонд 

заробітної 
плати

15

0
0
0

7303

14753
6639

10759
5643

45097

Класифікатор
професій

16

1210,1
1210,1
2411,2
2411,2
2149,2

1226,2
3119
8322
3231

№

1

1
2
3
4
5

6
7
8
9

В минулому номері нашої газети ми опублікували повний звіт про роботу у першому півріччі ц. 
р. директора КП ВМР «Вишгородпастранс» Я. Вітряного, якій розглядався на 54-й сесії міськради. 
Точніше — надрукували ту інформацію, яку він він видав депутатам та вишгородцям за звіт про 
свою роботу. Тому, що звітом цей набір слів та цифр назвати було дуже важко. На що й звернув 
увагу депутат міськради В. Круковець, закликавши депутатів не брати його до уваги і запропону-
вавши підготувати нормальний звіт на наступну сесію. 

Як і слід було очікувати, депутатська більшість «ім. Момота» на заклик В. Круковця уваги не 
звернула, задовольнившись «звітом», про який йдеться. Нічого дивного, бо жодне комунальне 
підприємство за останні два десятки років, ні при попередниках сьогоднішнього міського голови 
Вишгорода, ні за його каденції жодного разу нормально не прозвітувало про свою роботу. Як і 
самі ці попередники за свою, і сам О. Момот — за свою. 

Однак, це зовсім не означає, що вишгородців ця ситуація задовольняє. Оскільки комунальні 
підприємства міста — це справжні «чорні діри», в яких безслідно зникають десятки мільйонів 
бюджетних коштів. Ну, як безслідно — куди саме вони діваються при бажанні можна, звичайно, 
відслідкувати. Лише, от біда — ні числені «держконтролери», ні правоохоронці робити цього не 
хочуть. Чому? Та тому, що самі є активними учасниками різноманітних хитромудрих і не дуже 
схем розкрадання бюджетного «пирога»...

Саме тому, ми разом з нечис-
леними чесними депутатами, до 
яких відноситься В. Круковець, 
змушені роками з’ясовувати те, 
що правоохоронці могли б дізна-
тися протягом кількох місяців: 
чим насправді займаються наші 
комунальні підприємства і на-
скільки ефективно вони працю-
ють. Так от, нагадаю вам, шановні 
читачі, що в тому ж номері газети, 
де ми надрукували «звіт» про ро-
боту КП «Вишгородпастранс», ми 
помістили і депутатське звернен-
ня В. Круковця до Я. Вітряного з 
кількома запитаннями. Які мали 
б хоч щось прояснити в роботі 
цього підприємства.

В. Круковець попросив надати: 
— фінансовий звіт підприєм-

ства з моменту створення до 
30.06.2019 р. «надходження-ви-
трати» — первинні документи;

— кількість транспортних за-
собів, які знаходяться у власності 
чи по договору лізингу, чи по до-
говору оренди;

— якщо такі є, копії свідоцтва 
про реєстрацію транспортних за-
собів та копії тимчасового свідо-
цтва про реєстрацію, якщо транс-
порт знаходиться в оренді;

— належним чином завірені 
договори оренди офісного примі-
щення та стоянки транспортних 
засобів;

— договори, які засвідчують 
виконання ліцензійних умов (на-
приклад, щозмінного передрей-
сового огляду водіїв, механіка 
випуску транспортного засобу);

— штатний розпис підприєм-
ства з урахуванням заробітних 
плат працівників, податки;

— належним чином завірені 
паспорта маршрутів, договорів, 
які підписані між КП ВМР «Виш-

городпастранс» та іншими 
контрагентами по перевезенню 
пасажирів на регулярних та нере-
гулярних маршрутах, якщо такі є;

— надати довідку щодо вар-
тості кожного транспортного за-
собу, який був взятий у лізинг (які 
були показники одометра на мо-
мент покупки, вид палива, витра-
ти палива);

— надати інформацію про по-
казники одометра транспортних 
засобів здійснюючих перевезен-
ня станом на 30.06.2019 року;

— яким чином здійснюється об-
лік перевезення пасажирів.

Одразу скажемо, що всі до-
кументи, які просив депутат, Я. 
Вітряний йому не надав або на-
дав не в повному обсязі. Напри-
клад, замість фінзвіту підприєм-
ства надав купу копій окремих 
договорів, розрахунків та актів 
виконаних робіт з різними під-
примствами, в основному — при-
ватними.

Втім, просто перерахуємо, що 
було надано.

1. Розрахунки-акти з ПАТ АБ 
«Укргазбанк» по лізингу від 14, 
21, 26 березня, 12 квітня, 8 трав-
ня, 13 червня, 15 липня 2019 р. 

2. З договори з приватною 
фірмою «Східавтотранс» та ви-
даткові накладні на придбання 
«подорожних листів автобуса», 
«рулонних квитків», журналів і т. 
ін.

3. Договір суборенди з ПП 
«Оскар» від 25.01.2019 р. (нежит-

лові приміщення площею 200 кв. 
м, офісні приміщення площею 10 
кв. м, території площею 300 кв. 
м) в с. Н. Петрівці по вул. 1 трав-
ня, 30 та 6 актів здачі-прийняття 
робіт.

4. Договір купівлі-продажу 
стисненого природного газу (ме-
тан) бюджетним організаціям за 
допомогою пластикових карток 
дочірнім підприємством «украв-
тогаз» НАК «Нафтогаз України» 
від 21.02.2019 р. та три акти 
приймання-передачі продукції.

5. Договір про закупівлю то-
варів за бюджетні кошти з ТОВ 
«Мотто-Кард» від 10.06.2019 р. 
дизельного палива та видаткову 
накладну на 7 тис. літрів палива.

6. 3 договори з ТОВ «Вог Кард» 
щодо поставки нафтопродуктів 
оптовими партіями від 19 лютого, 
19 квітня та 20 травня 2019 р. та  
три видаткових накладних.

7. Договір з ТОВ «ВІАЛОНГ» на 
надання послуг з техобслугову-
вання і ремонту автобусів від 15 
квітня 2019 р. та 7 актів викона-
них робіт. 

8. 4 договори купівлі-продажу з 
ТОВ «Епіцентр К» та 5 видатко-
вих накладних. 

9. Два паспорти автобусних 
маршрутів — «Вишгород (вул. 
Кульчицького)-Вишгород (м-в 
«Сади Дніпра») та Вишгород 
(пл. Шевченка)-Київ, АС «Героїв 
Дніпра».     

10. Дві копії свідоцтв про 
реєстрацію двох автобусів.

11. Копію штатного розпису під-
приємства.

Оскільки з усього вище пере-
рахованого саме копія штатного 
розпису може найбільше розпові-
сти про сенс створення і існуван-
ня підприємства, з неї і почнемо.

Отже, в підприємства є два 
взяті в лізинг автобуси. На сесії 
Я. Вітряний, правда, розказував 
про взятий в оренду «Богдан», 
однак жодних документальних 
доказів його існування не надав.

Хто ці два автобуси обслуго-
вує? П’ятнадцять чоловік:

— директор підприємства;
— заступник директора;

— бухгалтер;
— юрист;
— начальник відділу;
— диспетчер автотранспорту;
— вісім водіїв;
— медсестра.
До речі, нагадаю, що відповіда-

ючи на питання присутніх в сесій-
ній залі під час звіту, Я. Вітряний 
зауважив, що медпрацівників в 
штаті підприємства немає, їх на-
дає по мірі необхідності орендар. 

Насправді виявилося, що, все 
ж, є — медсестра.   

А тепер давайте порахує-
мо. Фонд заробітної плати під-
приємства — майже двісті тисяч 
гривень. До речі, саме стільки з 
бюджету міста щомісячно нада-
валося ТОВ «Авто-Лайн» на ком-
пенсацію витрат на перевезення 
пільгових категорій пасажирів. А 
тепер — витрачається лише на 
утримання працівників підприєм-
ства. А ще ж є платежі по лізингу, 
витрати на паливо-мастильні ма-
теріали, запчастини, ремонт ав-
тотранспорту, оренду і т. д. і т. п. 

Ось дані зі сторінки «Рідне мі-
сто — Вишгород» в пості від 16 
вересня (цитую): 

«Знаете ли вы, что человек 
в минуту моргает примерно 15 
раз? А вот КП «Вишгородпа-
странс» за это же время тра-
тит по 20 гривен из бюджета 
города и при этом не зарабаты-
вает ничегошеньки.

С декабря 2018 года, когда 
Пастранс начал осуществлять 

закупки, успел потратить уже 
почти 9 миллионов гривен:

Лизинг автобусов — 5 209 
177 грн., зарплата персонала 
КП — 1 265 632 грн., налоги — 
642 778 грн., аренда базы — 180 
000 грн., ТО автобусов — 56 
864 грн., дизель — 632 600 грн., 
газ — 222 418 грн., офисные 
принадлежности — 59 694 грн., 
горюче-смазочные материалы 
— 20 981 грн., резина — 46 600 
грн. и аренда у ФОП Шматко до-
полнительного автотранспор-
та — 285 150 грн.

Забавно, что одним из аргу-
ментов не платить официаль-
ному перевозчику компенсацию 
за перевозку льготных слоев на-
селения была стоимость этих 
самых перевозок — 150 000 грн.\
месяц. Сейчас же стоимость 
обслуживания этих перевозок 
обходится примерно 860 000 
грн.\месяц.

Что это, как не наглядная 
презентация удивительных 
способностей к стратегиче-
скому мышлению нашего хозяй-
ственного мера?

P.S.: Впрочем, за одну вещь 
редакция Рідного Міста — Виш-
город хочет похвалить КП 
«Вишгородпастранс»: когда 
КП закупали свои канцтовары и 
ноутбуки — они это делали на-
прямую, через сетевого ритей-
лера (Эпицентр), без прокладки 
в виде ФОП Новоселецкий, что 
привело к экономии какой-ника-
кой, но копеечки. Молодцы!».

Не сумніваюся, що якби йшло-
ся про приватну компанію, дирек-
тор мав би, по-перше, заступника 
і начальника відділу транспорту 
в одній особі; по-друге, ніхто не 
утримував би медпрацівника за-
ради одного ранкового огляду 
кількох водіїв; по-третє, навряд 
чи власник утримував би юриста. 
Про інженера з охорони праці 
вже не кажу. 

Але тим-то і відрізняється при-
ватне підприємство від кому-
нального, що в першому власник 
намагається будь-яким способом 
зекономити заробітну плату, а в 
вдругому навпаки намагаються 
якомога більше витягнути з бюд-
жету для кумів, сватів, друзів, а 
то й для самих себе, красивих, 
через підставних осіб... 

В. Борзовець



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

4
Мой город...

№9(336), среда, 2 октября 2019 г. 

І сміх, і гріх...
.На думку О. Момота будівництво дитсадка на 150 

Кілька днів тому, зважаючи на нещодавній візит голови КОДА 
Михайла  Бно-Айріяна до Вишгорода, поцікавився у в. о. голо-
ви райдержадміністрації О. Данчина як справи з будівництвом 
окремої будівлі початкової школи біля СШ «Сузір’я». 

Листаючи перший том проектної документації цього об’єкту, 
який, як виявилося, лежав тут же, на столі в його кабінеті, О. 
Данчин почав розповідати про проблеми з фінансуванням бу-
дівництва, яке обійдеться приблизно в суму 100 мільйонів гри-
вень...

Але ж приблизно до такої ж суми, як одразу після свого візиту 
до Вишгорода повідомив на своїй сторінці в Facebook очільник 
області, хоче збільшити витрати на будівництво дитячого са-
дочка по вул. Шкільній і міська рада, згадав я...

КОНКУРС ВИГРАЛО 
ТОВ «АМК РЕМ-БУД»

Як свідчить сайт https://
clarity-project.info, відкриті торги  
щодо будівництва додатково-
го навчального корпусу у складі 
спеціалізованої школи «Сузір’я» 
по вул. Кургузова 15 в м. (замов-
ник — відділ освіти Вишгородсь-
кої РДА) проводилися 26-27 лип-
ня 2018 р. В тендері брали участь 
дві компанії — ТОВ «ЄВА-БІЛ-
ДІНГ» та ТОВ «АМК РЕМ-БУД». 
З пропозицією побудувати корпус 
за 77 млн. 142 тис. 846 грн. 80 
коп. перемогло останнє.

Втім, до ТОВ «ЄВА-БІЛДІНГ» 
ми ще повернемось, а зараз 
трошки розповімо про перемож-
ця конкурсних торгів ТОВ «АМК 
РЕМ-БУД». 

Отже, засновником цього ТОВ 
є депутат Синяківської сільської 
ради Андрій Куковенко. 

Створено в серпні 2012 р. 
Статутний капітал — 1000 гри-

вень. 
Директор — А. Куковенко. 
Зареєстровано у Вишгородсь-

кому районі.
Має право: виробляти дерев’яні 

будівельні конструкції і столярні 
вироби; будівельні металеві кон-
струкції і частини конструкцій;  
металеві двері і вікна; будувати 
«інші споруди»; встановлювати 
столярні вироби; проводити інші 
спеціалізовані будівельні робо-
ти;  надавати в оренду будівельні 
машини і устаткування; торгува-
ти вроздріб залізними виробами, 
будівельними матеріалами та 
санітарно-технічними виробами 
в спеціалізованих магазинах;  пе-
ревозити вантажі автомобільним 
транспортом; надавати в оренду 
вантажні автомобілі; організову-
вати будівництво будівель (ос-
новний); будувати житлові і не-
житлові будівлі; будувати дороги 
і автостради.

За даними сайту Zакупівлі, є 

учасником у 104 закупівлях, пе-
реможцем — у 84-х на суму 411 
млн. 1 тис.  428 грн. 45 коп.

Підписано 82 контракти на суму 
408 млн. 98 тис. 702 грн. 85 коп.

Із них з відділом освіти Вишго-
родської РДА — 17 на 117 млн. 
741  тис. 766 грн. 25 коп.; з Но-
вопетрівською сільською радою 
— 2 на  109 млн. 240 тис. грн.; 
з Департаментом регіонального 
розвитку КОДА — 21 на 56 млн. 
526 тис.  736 грн. 84 коп. 

ЯКОЮ БУДЕ БУДІВЛЯ ШКОЛИ
Отже, яким саме буде додатко-

вий навчальний корпус у складі 
спеціалізованої школи «Сузір’я»? 

Розрахований на 400 учнів.
Триповерховий.
Площа забудови: 2185,51 кв. м
Загальна площа — 7 549,6 кв. 

м, в тому числі нижче позначки 0 
— 1752 кв. м. Отже, всього — 9 
301,6 кв. м.

Кошторисна вартість будівни-
цтва — 96 млн. 663 тис. 592 грн. 

А ось витяги з проектної доку-
ментації: 
«3.1 Архітектурні рішення.
Будівля додаткового корпу-

су — прямокутна в плані, по-
верховість змінна 1-3 поверхи. 
Об’ємно-просторове рішення 
обумовлене функціональною 
схемою, вимогами щодо інсоляції 
учбових приміщень та існуючи-
ми планувальними обмеженнями 
ділянки.

Будівля має теплий підвал та 
холодне горище.

На першому поверсі розта-
шовані адміністративні примі-
щення (кабінет заступника 
директора з початкової школи 
з приймальною), медпункт, ка-
бінет психолога, їдальня з обід-
ньою залою на 150 місць, буфет 
з підсобним приміщенням, 2 сек-
ції перших класів. 

Секції перших класів склада-
ються з класів-ігрових, спальних 

приміщень (на 50% наповнюва-
ності класів), санвузлів, рекреа-
ційних приміщень. 

Кожна з секцій об’єднує 2 пара-
лельних класи наповнюваністю 
по 25 учнів... 

На другому поверсі розташо-
вані 6 навчальних кабінетів 2-4-х 
класів на 25 учнів кожен, 4 кабі-
нети іноземної мови, спортзал 
12x18м, снарядна, роздягальні 
для учнів, кабінет вчителя фіз-
культури, санвузли для учнів та 
окремо — для вчителів, комора 
прибирального інвентаря.

На 3-му поверсі розташовані 
6 навчальних кабінетів 2-4-х 
класів на 25 учнів кожен, 1 кабі-
нет іноземної мови, кабінет му-
зики, 2 кабінети інформатики, 
санвузли, комора прибирального 
інвентаря...

Гардеробу при загальному ве-
стибюлі не передбачено. Збері-
гання верхнього одягу влашто-
вується у шафках у класних 
приміщеннях. Розрахункову пло-
щу класних приміщень 2,4 кв. м 
на 1 учня) збільшено на площу, 
що необхідна для гардеробу (0,2 
кв. м на 1 учня). Площі рекреа-
ційних приміщень прийнято з ро-
зрахунку 2,0 кв. м на 1 учня.

У підвалі розташовано дея-
кі приміщення їдальні (комора 
овочів, приміщення попередньої 
очистки овочів, холодильна ка-
мера, приміщення персоналу 
їдальні з душовою, санвузол, 
приміщення технічного персона-
лу школи (гардероб персоналу, 

санвузли), технічні приміщення 
(електрощитова, ІТП тощо).

Підвал сполучається з першим 
поверхом через службові сходи, 
що відокремлені від приміщень 
підвалу протипожежним тамбу-
ром-шлюзом 1-го типу з підпо-
ром повітря, та технологічни-
ми сходами у приміщеннях кухні 
їдальні. Ці сходи не використову-
ються як шляхи евакуації.

Зв’язок між поверхами здійс-
нюється двома сходовими кліт-
ками СКІ та за допомогою 2 
ліфтів...

Двері ліфтів передбачено ши-
риною 900 мм. Один з ліфтів 
передбачено з кабіною глиби-
ною 2,1 м, який забезпечує під 
час надзвичайних ситуацій 
можливість рятування осіб, що 
не здатні самостійно пересува-
тись по сходах, а також транс-
портування пожежних і ряту-
вальних підрозділів...

3.1.2. Зовнішнє опорядження
 Матеріали оздоблення:
— стіни — система утеплен-

ня фасадів з використанням 
базальтової вати ТЕХНОФАС 
(Технониколь) (145 кг/мЗ) — 150 
мм, пофарбування фасадною 
фарбою:

— перила і огорожа фарбова-
ний метал;

— вікна та зовнішні двері — 
металопластикові з подвійним 
склопакетом:

— сходи і пандуси — залізо-
бетон, оздоблені керамічною 
плиткою;

— покрівля металодахівка:
— цоколь — фасадна плитка.
Кольорове рішення — згід-

но «Паспорту оздоблення фа-
садів».

3.1.3. Внутрішнє опоряджен-
ня.

Внутрішнє опорядження ви-
конується згідно з вимогами 
ДСанГІіН 5.5.2.008-01 «Держав-
ні санітарні правила і норми 
влаштування, утримання за-
гальноосвітніх навчальних за-
кладів та організація навчаль-
но-виховного процесу».

Підлоги:
— у приміщеннях підвалу,  

їдальні, вестибюлі, медпункті — 
керамічна плитка;

— у санвузлах та інших воло-
гих приміщеннях — керамічна 
плитка з гідроізоляцією;

— у навчальних та рекреацій-
них, адмінприміщеннях, кабінеті 
психолога — паркет;

— у спортзалі — брус хвойних 
порід на ребрі, 60 мм;

— внутрішнє опорядження 
стін санвузлів, медпункту, кухні 
їдальні, передбачає облицюван-
ня глазурованою плиткою на 
висоту 1,8 м від підлоги, вище 
відм. 1,8 — фарба по високо-
якісній штукатурці. Ці примі-
щення повинні бути забезпечені 
можливістю прибирання воло-
гим способом. Усі інші приміщен-
ня — високоякісне пофарбуван-
ня олійною фарбою.

Внутрішнє опорядження стелі 
— пофарбування водоемульсій-
ною фарбою...»

В МЕЖАХ ДІЛЯНКИ КОРПУСУ
Площа ділянки в межах проек-

тування — 0,5421 га.
Площа забудови — 2185,51 кв. м.
Площа проїздів, доріжок та від-

мостки — 2291,1 кв. м.
Площа майданчиків — 732,8 

кв. м.
Площа озеленення в межах 

проектування — 944,4 кв. м. 
Залишається додати, що в 

суму кошторису також входять 
шкільні меблі та все спеціальне 
устаткування, необхідне для ор-
ганізації шкільного процесу.

Щодо коштів і строків. За сло-
вами О. Данчина, на будівництво 
споруди потрібно 2 роки. Однак, 
це — при умові бесперебійного 
фінансування з державного, об-
ласного, районного та міського 
бюджетів. 

Сьогодні півдня був у Вишгороді.
Відвідав три об’єкти освітньої інфраструктури. Мої висновки дня.
1. Будівництво додаткового навчального корпусу Вишгородської спеціалізова-
ної школи «Сузір’я».
Подивився, зрозумів проблематику. Але побачив, що новий корпус вже коштує 
96 млн грн за кошторисом. Ще раз - я за будівництво, але проти того, щоб лише 
один корпус, а не школа, коштував такі шалені гроші. Вважаю, потрібно зробити 
все можливе, щоб протягом декількох років діти в області мали елементарну 
можливість отримувати якісну освіту в нормальних школах. Але ціна питання 
має бути адекватною і мати реальні межі.
Після повернення, буду розбиратися з цим проектом.
2. Дитячий садок по вулиці Шкільній, який згадується в попередньому пості.
Зараз будівництво призупинене. Мер Алексей Момот пообіцяв, що наступної 
середи роботи відновляться. Гроші у міста виділені та є на рахунках (21 млн 
грн).
Що стосується кошторису будівництва, домовилися, що в понеділок він звер-
неться до ДП «Укрдержбудекспертиза» для проведення нової експертизи.
3. Садочок «Чебурашка».
Тут йдеться про будівництво нового корпусу, але замовником є власне Київська 
обласна державна адміністрація.
Мене категорично не влаштувало те, що я побачив. Ні темпи, ні якість.
Завтра зранку мій заступник та керівник департаменту регіонального розвитку 
за моїм дорученням з дев’ятої ранку працюватимуть там з метої добудови цього 
садочку.
Триматиму ситуацію на контролі.

Так зараз виглядає будівельний майданчик де будується додатковий на-
вчальний корпус 

...А ось так він має виглядати після того, як буде побудований і зданий в  екс-
плуатацію
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.місць та школи на 400 учнів коштують однаково  
ПЕРЕМОЖЕЦЬ КОНКУРСУ —

ТОВ «КРЕМЕНЬ-1»
У конкурсі щодо будівництва 

комунального дошкільного дитя-
чого навчального закладу по вул. 
Шкільній в місті Вишгород (за-
мовник — КП «Координаційний 
Центр з будівництва та земель-
них питань Вишгородської місь-
кої ради), який проходив 21-30 
серпня 2017 р., брали участь 3 
учасники — ПП «Тепломонтаж», 
вже знайоме нам ТОВ «АМК 
РЕМ-БУД» та ТОВ «Кремень-1». 

Перемогло останнє.
З пропозицією побудувати ди-

тячий садок за 47 млн. 250 тис. 
грн. 

ТОВ «Кремень-1» заснова-
но жителем с. Кремінного Мо-
гилів-Подільського району 
Вінницької області Сергієм Ана-
толієвичем Сердечнюком у грудні 
2012 р.

Статутний капітал — 1500 гри-
вень. Директор — С. Сердечнюк.

Дозволено: знесення; підго-
товчі роботи на будівельному 
майданчику; організація будів-
ництва будівель; будівництво 
житлових і нежитлових будівель 

(основний); будівництво доріг і 
автострад.

Є учасником 39 закупівель, 
переможцем у 23 закупівлях на 
суму 114 млн. 167 тис.  858 грн. 
92 коп., підписано 23 контракти 
на цю ж суму.

Із них найбільші:
— з КП «Координаційний центр 

з будівництва та земельних пи-
тань ВМР на 47 млн. 250 тис. 
грн.;

— з Управлінням капітального 
будівництва Южненської міської 
ради  на 30 млн. 539 тис. 921 
грн. 37 коп.;

— з Управлінням освіти Шев-
ченківської районної в місті Києві 
держадміністрації на 19 млн. 742 
тис. 671 грн. 29 коп.

До речі, за адресою м. Київ, 
Голосіївський р-н, просп. Науки, 
буд. 50, де зареєстровано ТОВ 
«Кремень-1», зареєстровано 
ще 72 суб’єкти підприємницької 
діяльності. 

ЩО І КОЛИ 
МАЛО БУТИ ПОБУДОВАНО

Отже, що саме мало бути побу-
доване цим підприємством за 47 

млн. 250 тис. грн.?
12 вересня 2017 р. директор 

КП «Координаційний центр з бу-
дівництва та земельних питань 
ВМР О. Карлов та директор ТОВ 
«КРЕМЕНЬ-1» С. Сердечнюк під-
писали «Договір №18/09/17 на 
виконання робіт  з ДСТУ БД.1.1-
1:2013 код ДК 021:2015 45000000 
- 7 Будівельні роботи та поточний 
ремонт (Будівництво комуналь-
ного дошкільного дитячого на-
вчального закладу по вул. Шкіль-
ній в м. Вишгород)».

У договорі, про який йдеться, 
вказано строк виконання робіт 
— до 31.12. 2019 р. Однак, також 
і сказано, що «підрядник може 
ставити перед Замовником пи-
тання про перегляд цих строків 
у зв’язку з внесенням змін до 
кошторисної документації». 
Більше того: тут є пункт, в яко-
му йдеться, що «замовник може 
прийняти рішення про уповіль-
нення темпів виконання робіт, 
їх зупинення або прискорення, 
про що вносяться відповідні змі-
ни до даного Договору».    

Але, з іншого боку, є пункт і про 
те, що «підрядник не може вима-
гати уточнення ціни Договору 
у зв’язку із зростанням цін на 
ресурси, що використовуються 
для виконання робіт». 

 Згідно проектної документації, 
ТОВ «Кремень-1» мало побуду-
вати триповерхову будівлю дит-
садка.  

Друзі, потрібна порада.
Люди, хто розуміється на будівництві, працює у цій сфері, підкажіть.
Був сьогодні у Вишгороді, подивився на садочок по вул. Шкільній, який будує 
мерія міста. Вартість будівництва «під ключ» за кошторисом була 47 млн гри-
вень. 4200 кв м на 150 дітей. Будувати почали ще 2 роки тому. Готовність об’єкту 
- 27%.
Сьогодні я дізнався, що запланованої суми підрядчику не вистачає, аби довести 
садок до ладу. Хочуть збільшити бюджет будівництва до 93-ох млн гривень.
Мер Вишгорода Алексей Момот сьогодні це підтвердив. Каже, що виросли ціни.
У зв’язку з цією ситуацією, хочу публічно запитати.
По-перше, скільки коштує побудувати садок такого типу і такої квадратури?
По-друге, скільки часу на це потрібно?

2017 рік 
факт

4 820 000

2018 рік 
факт

17 564 512,80

2018 рік 
план 

20 475 000

факт (станом 
на 01.07.2019) 

522 359, 24

Основні показники:
Площа ділянки 0,5913 га
Площа забудови 1230,0 кв. м
Загальна площа будівлі 4100 

кв. м
 в тому числі: 
— вище 0 відмітки  — 3167,61 

кв.м
— нижче 0 — 932,39 кв.м
Всього — 4100 кв. м
Місткість закладу 150 місць
Кількість груп: 8, 
в тому числі: ясельних 2 гру-

пи,  молодших дошкільних 2 гру-
пи,  середніх дошкільних 2 групи,  
старших дошкільних 2 групи.

З пояснювальної записки:
«Будівля дошкільного закладу 

запроектована окремо розта-
шована, трьохповерхова, з цо-
кольним поверхом.

В цокольному поверсі будівлі 
дошкільного закладу запроекто-
вані технічні приміщення.

На першому поверсі розташо-
вується дві ясельні групи, ад-
міністрація закладу, медичні ка-
бінети, приміщення харчоблоку, 
та розвантаження харчової про-
дукції. На другому поверсі розта-
шовані дві молодші дошкільні 
групи та дві середні дошкільні 
групи та методичний кабінет. 
На третьому поверсі розташо-
вані дві старші дошкільні групи, 
зал для музичних занять, примі-
щення ігротеки, кімната ручної 
праці, а також зал для занять 

фізкультури.
Будівля дитячого садочку 

запроектована з енергоефек-
тивних матеріалів та з вико-
ристанням енергозберігаючих 
технологій».

В МЕЖАХ 
ДІЛЯНКИ ЗАБУДОВИ

«Загальна площа земельної 
ділянки складає 0,5913 га. 

На території:
— підпірні стінки — 20 кв. м;
— тіньові навіси — 140 кв. м;
— площа твердого покриття 

(проїзди, тротуари, майданчи-
ки), в тому числі: 3112 кв. м;

— асфальтобетон — 743 кв. 
м;

— фігурний елемент мощення 
— 1246 кв. м;

— гравійне покриття — 1050 
кв. м;

— площа озеленення — 1418 
кв. м.

...Територія закладу чітко зо-
нована. На ній передбачені на-
ступні зони:  ігрові майданчики 
для дітей, спортивно-ігрова, 
господарська,  зона юних нату-
ралістів.

На території передбачені: 
— два майданчики для дітей 

ясельного віку з газонним по-
криттям площею 198  та 156 
кв. м; 

— п’ять майданчиків для до-
шкільників з резиновим покрит-
тям площею 156, 150, 140, 140 
та 135  кв. м;

— два спортивних майданчи-
ки з резиновим покриттям пло-
щею 265 та 63 кв. м;

— майданчик з твердим по-
криттям площею 102 кв. м.

...Відповідно до діючих норм, 
виконується благоустрій та 
озеленення території в межах 
земельної ділянки...

Передбачено проїзди з твер-
дим покриттям для можливості 
під’їзду пожежної машини. 

Відстані до будівлі виконані 
відповідно до норм та заїзд на 
території влаштований з вул. 
Шевченка

У місцях перетинання тро-
туарів з проїжджою частиною 
проїздів передбачене пониження 
бортового каменю.

Майданчик для збору сміття 
розміщений в середині території 
на нормативній відстані...».

(Закінчення на стор. 8)

...Недобудований дошкільний дитячий навчальний заклад по вул. Шкільній А так цей дитячий заклад має виглядати коли його буде добудовано 

Дитячий заклад по вул. Шкільній, вигляд зверху

Верхня промзона
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(Продовження. 
Початок на стор. 1

Депутатська більшість «прислухалась» до прохання
проголосували і за цех металообробки біля ЖК Зеніт», і

Коваля. На яких, до речі, саме 
він і влаштував справжнісінький 
«керований хаос».    

Звичайно, місту, особливо 
АТОвцям та їх сім’ям, які отри-
мали земельні ділянки на цих 4-х 
га,  потрібніший був детальний 
план саме цієї території. Однак, 
саме його голова комісії з питань 
комісії із стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’яз-
ку С. Пінчук попросив зняти з 
розгляду. Оскільки до нього в 
членів комісії виникли питання.

А от ДПТ, де йдеться про 35 га, 
який першого разу розроблявся 
явно з однією метою — узакони-
ти ЖК «Зеніт», який, як відомо, 
будується на земельній ділянці 
рекреаційного призначення, за-
лишився. Нагадаю, що керівни-
цтво міськради і забудовником 
будівництво цього ЖК на земель-
ній ділянці рекреаційного при-
значення пояснюють тим, що на 
першому поверсі вже зведеного 
будинку буде чи то салон краси, 
чи то баня, чи ще щось, що, на їх 
думку, відповідає цільовому при-
значенню земельної ділянки.

Я саме О. Момот на сесії по-
яснив внесення змін до цього 
ДТП? Цитую: «В нас виграла 
компанія інвестиційний конкурс 
по будівництву заводу. Вже дав-
но заключений навіть договор 
оренди цієї земельної ділянки, 
вже зроблений перший платіж в 
рамках угоди про інвестиційний 
конкурс. Для того, щоб їм почати 
зводити цей об’єкт, їм необхідна 
відповідна категорійність землі 
в детальному плані території. 
Цей детальний план у нас вже 

був затверджений. На етапі коли 
ми проводили конкурс і першим 
переможцем був ТРЦ, ми якраз 
тоді й примали детальний план 
території, щоб ввести туди торго-
ву зону. 

В подальшому компанія, яка 
стала переможцем, подала в суд, 
в суді довела, що вони виграли... 
ТРЦ відмовився далі від судових 
тяжб, сказав, що йому це вже 
нецікаво і пішов. Тому для того, 
щоб об’єкт цей збудувати, саме 
цей завод, нам треба внести в 
детальний план зміни. Все».

В. Парчук запропонувала за-
слухати представника фірми. 

З його виступу з’ясувалося, 
що компанія «Электронные ин-
новации» займається випуском 
електротехнічної продукції, а 
саме —  електролічильників, 
електрогенераторів і т. ін. «За-
вод, который сейчас планируется 
построить, — зокрема зауважив 
представник товариства, — это 
будет цех металообработки, на 
котором мы планируем выпу-
скать различную продукцию, ко-
торая будет связана с обработ-
кой металлов... и корпусов для 
нашей продукции. Сейчас по 
нашему бизнес-плану порядка 
двухсот рабочих мест мы плани-
руем создать. Ввод в эксплуата-
цию в 2020 году. То есть, по пла-
ну мы должны за два года успеть 
закончить проектную документа-
цию и построить объект». 

Далі представник товариства 
розповів, що його компанія вже 
внесла 1 млн. 800 тис. грн. в 
міський бюджет, вони вже другий 
місяць платять оренду, а згідно 
інвестдоговору зобов’язані бу-
дуть сплатити ще 5%  від кошто-
рисної вартості об’єкту та 3 млн. 
200 тис. грн. — єдиного внеску.

О. Момот доповнив, що (ци-
тую): «Окрім 1,8 млн., які спла-
чені, на договорних засадах... 
внесе ще 5 млн. грн. і перерахує 
в бюджет міста». 

Всі ці цифри, як я розумію, на-
стільки вразили депутатів, що 
вони більше не задали з приводу 
цього проекту рішення жодного 
питання. А мовчки проголосу-
вали за нього. Правда, не всі, а 
лише, як бачите, 21.

Однак, особисто у мене питан-
ня залишилися. І — багато. 

Перше. Чому під час тендеру 
виникли питання, причому на-
стільки серйозні, що його пере-
можець змушений був звернути-
ся до суду, після чого відмовився 
далі мати справу з міською ра-
дою? Наскільки прозорим був 
цей тендер?

Друге. З виступу представника        
ТОВ «Електронні інновації» з’я-
сувалося, що на земельній ділян-
ці, про яку йдеться, буде побудо-
вано не весь завод, а лише цех 
металообробки. Іншими словами 
— найбільш екологічно небез-
печне виробництво. Фактично — 
невеликий металургійний завод. 
На 200 робочих місць. І це — не 
на території, наприклад, верхньої 
промислової зони, за містом, а, 
практично, в центрі міста. Бо по-
ряд — не лише мікрорайони Ді-
довиця та ГАЕС, а ще й два нові 
ЖК — «Французький бульвар» та 
«Зеніт». А власне центр Вишго-
рода — внизу, куди, завдяки розі 

вітрів, будуть «летіти» звідси всі 
запахи і звуки. 

Взагалі-то, якщо уважно вив-
чити графічні матеріали цього 
детального плану, звертаєш ува-
гу на те, що практично вся тери-
торія, про яку йдеться, позначена 
ньому темно-бузковим кольором 
з позначкою В-4.

Це означає, як вказано на 
плані, «зону підприємств 4-го 
класу шкідливості».

Згідно класифікації шкідливості 
підприємств за санітарними нор-
мами (цитую): «до IV класу, поряд 
з підприємствами хімічної та 
металургійної промисловості, 
відносяться підприємства ме-
талооброблювальної промис-
ловості з чавунним (в кількості 
до 10000 тон/рік) та кольоро-
вим (у кількості до 100 тон/рік) 
литвом, ряд підприємств по 
виробництву будівельних ма-
теріалів, обробці деревини, ба-
гато підприємств текстильної, 
легкої, харчової промисловості.

До V класу, крім деяких вироб-
ництв хімічної та металургій-
ної промисловості, відносяться 
підприємства металооброблю-
вальної промисловості з терміч-
ною обробкою без ливарних про-
цесів, великі друкарні, меблеві 
фабрики.

...Згідно із санітарною кла-
сифікацією підприємств чи 
об’єктів встановлені наступні 
розміри санітарно-захисних зон 
до границь житлової забудови: 
для підприємств 1 класу шкідли-
вості (найшкідливіші) — 1000 м, 
2 класу — 500 м, 3 класу — 300 
м, 4 класу — 100 м, 5 класу — 50 
м...».

...Ну, добре, колись тут була 
промислова зона. Але завод «Ка-
рат» будувався ще за часів СРСР, 
за містом. Від густо заселених 
житлових районів Вишголрода 
його відділяв  величезний ліс-
ний масив. Однак, після цього 
з’явилися мікрорайони Дідовиця 
і ГАЕС. В останні роки поряд з 
35-ма гектарами, про які йдеться 
буди побудовані багатоповерхів-
ки ЖК «Французький квартал» та 
«Зеніт». 

Однак, замість того, щоб по-
ступово переносити звідси той 
промисловий «шанхай», який 
з’явився тут протягом останніх 
десятиліть, за місто, наприклад, 
у верхню промзону, міська влада, 
навпаки, продовжує «запихати» 
сюди шкідливі промислові під-
приємства.  

...З Пояснювальної записки 
«Проекту внесення змін до де-
тального плану території по вул. 
Шолуденка... (Карат) площею 35 
га»:

«Основні конструктивні рі-
шення будівель та споруд на 
ділянці 1.9914 га:

Цех металообробки:
— загальна площа — 5 760 м2;
— кількість поверхів — 1;
— висота будівлі (у найвищій 

точці) — 18,0 м...
Цех виробництва металокон-

струкцій включає в себе:
• зону зберігання листового 

металу та метало заготовок;
• виробнича зона (основний 

процес виготовлення МК);
• дільницю механо-слюсарних 

робіт;
• дільницю зварювальних 

робіт;
• зону зберігання готової про-

дукції...
Потужність виробництва пе-

редбачає виготовлення мета-
левих балок — до 6 тис.т/рік, 
металевого профільованого ли-
ста до 28 тис. т/рік. Загальна 
кількість робітників по об’єкту 
становить близько 82 особи...». 

В той же час, левову частку 
Пояснювальної записки, про яку 
йдеться, займає опис нового ЖК 
«Зеніт»:

«За матеріалами Детального 
плану території по вул. Шолу-
денка у м. Вишгород...(Карат) 
площею 35,00 га., що було ро-
зроблено та затверджено у 
2018 р. (рішення Вишгородської 
міської ради No 37/7 від 05 квіт-
ня 2018 року)... запропоновано 
компактну організацію нового 
житлового багатоповерхового 
кварталу, природно пов’язаного 
з існуючою житловою забудо-
вою, визначено територію для 

розміщення об’єктів громадсь-
кого обслуговування як існуючої 
житлової забудови так нових, 
що будуються, а також систе-
му вулиць і проїздів, які повинні 
зберегтись, запроектовано від-
повідні профілі перерізів вулиць.

Передбачалось розміщення 
нового багатоповерхового жит-
лового будинку (орієнтовно 17 
поверхів), будівля громадського 
центру, майданчики для тимча-
сового зберігання автомобілів, 
трансформаторна підстанція, 
ГРП, дитячі та спортивний 
майданчики...».

Я, чесно кажучи, й гадки не 
маю як саме «запропонована 
компактна організація нового 
житлового багатоповерхового 
кварталу природно пов’язана 
з існуючою житловою забудо-
вою...». Бо «існуюча житлова за-
будова» тут представлена хіба 
що щойно побудованими перши-
ми будинками ЖК «Французький 
бульвар» чи багатоповерхівкою 
по вул. Ватутіна через дорогу.

Але ж якщо поставлене завдан-
ня розказати як потрібна чергова 
багатоповерхівка місту і як вона 
гарно «вписується» в навколиш-
ню дійсність — «кишенькові» 
архітектори виконають. А купле-
на депутатська більшість — про-
голосує.

І це — не просто слова. Зара-
ди цікавості подивився скільки 
саме ТОВ «Центр архітектурного 
проектування та ландшафтного 
дизайну» під керівництвом Ю. 
Коваленко (монополіст на вико-
нання завдань міськвиконкому) в 
2018 р. заробило лише на дого-
ворах з нашою міськрадою. Ось 
статистика з сайту ProZorro:  

26 грудня 2018 р. — 354 тис. 
357 грн. 71 коп. — детальний 
план території для забудови на-
бережної Київського моря в м. 
Вишгород

22 грудня 2018 р. — 144 тис. 
598 грн. 62 коп. —  детальний 
план території земельної ділян-
ки, що розташована на розі вул. 
Київська та вул. Кургузова... пло-
щею близько 15,00 га:

6 грудня 2018 р. — 290 тис. 
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Поіменні голосування 
по проекту рішення 
«Про затвердження 

містобудівної документації
 «Внесення змін до Детального

 плану території по вул. 
Шолуденка у м. Вишгород
 Київської області (Карат) 

площею 35,00 га».»

Отут, у лісі, поряд з уже побудованими котеджами Н. Коваленко та І. Вояківський теж виріши-
ли отримати земельні ділянки 

Ділянки Н. Коваленко 
та І. Вояківського 

56-та сесія міськради 
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народного депутата О. Василевської-Смаглюк:
за земельні ділянки в лісі для Н. Коваленко та І. Вояківського
400 грн. 19 коп. —  розробка де-
тального плану території кладо-
вища... площею близько 35,00 га

16.08.2018 р. — 142 тис. 740 
грн. 63 коп. — розробка Деталь-
ного плану території земельної 
ділянки по вул. Парусна в м. 
Вишгород;

24.04.2018 р. — 143 тис. 881 
грн. 26 коп. — роботи з розробки 
детального плану території кла-
довища біля вул. Яблунева пло-
щею 45,00 га;

19.04.2018 р. — 278 тис. 239 
грн. 58 коп. — роботи з розробки 
детального плану території, що 
розташована в м. Вишгород;

12.03.2018 р. — 128 тис. 250 
грн. — роботи з розробки де-
тального плану території що 
розташована по вул. Шолуденка 
6, площею 6 га.

Всього — 1 млн. 482 тис. 467 
грн. 99 коп. Скільки саме ТОВ 
«Центр архітектурного проекту-
вання та ландшафтного дизай-
ну» отримає в 2019-му, можна 
лише здогадуватися. Оскільки 
лише за договором з міськрадою 
від 7 лютого цього року воно от-
римає (чи вже отримало) 484 тис. 
357 грн. 43 коп. — за розробку 
детального плану території ре-
гіонального ландшафтного парку 
«Пташиний Рай»  площею близь-
ко 466,8 га...

Да, наскільки це складна робо-
та, — розробляти детальні плани 
територій, — можна впевнитися, 
якщо уважно прочитати Пояс-
нювальні записки до обох зга-
даних вище проектів ДТП (http://
www.vyshgorod-mrada.gov.ua/…/
zvedeni-proekty-rishen…/). Вони 
майже ідентичні за виключенням 
невеличких розділів.

Так що якщо хтось думав, що в 
нас є лише два шляхи дерибану 
бюджетних коштів — через своїх 
ФОПів і прикормлених фірм типу 
ТОВ «Житлошляхбуд», то знай-
те, що існує ще й третій — через 
своїх архітекторів з ТОВ «Центр 
архітектурного проектування та 
ландшафтного дизайну». Бо Д. 
Ликова, звичайно, можна при-
брати з міста і, навіть, з КОДА, 
але справа його (і його сім’я) все 
одно живе й перемагає.

Втім, більше подробиць про 
ТОВ «Центр архітектурного про-
ектування та ландшафтного ди-
зайну» та діяльність наближених 
до нього осіб читайте в наступно-
му номері.

ПО 10  СОТОК 
ПІД ЗАБУДОВУ... В ЛІСІ

Проектами рішень №10-11 по-
рядку денного депутатам було 
запропоновано надати дозволи 
КОВАЛЕНКО Наталії Дмитрівні  
та ВОЯКІВСЬКОМУ Ігорю Ярос-
лавовичу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність 
для будівництва та обслугову-
вання жилого будинку, господар-
ських будівель та споруд (при-
садибна ділянка) орієнтовною 
площею 0,1000 га, які розташо-
вані в м. Вишгород по вул. Куль-
чицького.

Звичайно ж, на засіданні «зе-
мельної» комісії присутнім ніхто 
не повідомив хто такі Наталія 
Коваленко та Ігор Вояківський. І 
чим саме воне заслужили отри-

мання по 10 соток та ще й у лісі.
При виїзді членів комісії на міс-

це заступник міського голови О. 
Рачинський теж не показав де 
саме знаходяться ділянки, про 
які йдеться, обмежившись зау-
важенням «...через метрів 100 і 
направо». 

Наступного дня я ще раз на-
вмисне приїхав на це ж саме міс-
це. Пройшов сто метрів, але на-
право звернути не вдалося: там 
були суцільні чагарники і ліс. 

А тепер — як розгорталося об-
говорення цих проекті рішень (на 
відео з сесії — з 44 хв. 20 сек. 
до  49 хв. 20 сек.: https://youtu.be/
jcuY0ekQMNA).  

Отже.
В. Парчук (біля мікрофону): «...

Хочу об’єднати 10-11 питання. 
Дві людини подають на земельні 
ділянки, які знаходяться по вул. 
Кульчицького. Земельні ділян-
ки знаходяться в лісі. Орієнтир, 
якщо хто не знає. Коли ми їдемо 
до військової частини, зліва зна-
ходяться котеджі. Після остан-
нього котеджу повертаємо наліво 
в ліс. Сосни... Коротше кажучи, 
це — ліс. Так що прошу не під-
тримувати».

О. Момот: «Ставлю на голосу-
вання...».    

О. Семенов (з місця): «Можна 
питання?».

О. Момот: «Слухаю».
О. Семенов: «...Це в лісі, два 

участка по 10 соток... Що за 
люди? Чи це інваліди, чи... Що це 
таке?».

О. Момот: «Я член земельної 
комісії?».  

О. Семенов: «Цікава реакція. 
То кому це ми надаємо?...».

О. Момот: «Я не знаю цих лю-
дей. Далі що?».

О. Семенов: «Ви можете їх не 
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знати персонально. Але ви, зе-
мельна комісія має знати хто це!  
Це що, написали і все?»...  

В. Парчук (з місця): «Ми виїзжа-
ли! Їх на виїзді не було!».

О. Семенов: «Олексій Вікто-
рович! Я знімаю питання до вас, 
оскільки ви так красномовно про-
жестикулювали... Я звертаюся до 
земельної комісії, я хочу почути 
підстави. Може дійсно їм треба 
дати? Може це сім’ї загиблих, 
може сироти, може хворі люди?  
Розумієте? Я хочу почути чому... 
Можна земельну комісію послу-
хати? Аргументовано. Чому?..».

В. Лісогор (з місця): «Та ми ж 
вам кажемо!».  

О. Момот: «Олександре Іго-
ревичу, ці питання потрібно об-
говорювати під час проведення 
земельної комісії!».

О. Семенов: «Ну, дивіться: ру-
ками цих депутатів, які сидять 
тут, ми зараз хочемо віддати цю 
землю. То депутати як мінімум 
повинні розуміти за що вони 
голосують. Я щось... кримінал 
якийсь прошу? Я кажу: нехай зе-
мельна комісія встане і пояснить 
що це за земля. 20 соток лісу, 
який ми маємо віддати комусь, 
ми не знаємо кому. Ні людей цих 
немає на сесії, ми нічого про них 
не знаємо. Щось я протизаконне 
вимагаю чи що?».

О. Момот: «Це просто обго-
ворювати треба на земельній 
комісії! Ми сесію перетворюємо 
на земельну комісію? Чому ви не 
прийшли на земельну комісію і не 
поцікавилися?..».

Таким чином прямо на очах 
у присутніх міський голова О. 
Момот замість того, щоб під-
тримати абсолютно справед-
ливу і логічну вимогу депутата 
оприлюднити інформацію про 

людей, яким пропонувалося 
виділити по 10 соток в лісі, 
прямо перешкоджав опри-
людненню такої інформації. 
Підштовхуючи більшість де-
путатів до того, щоб вони не 
розбираючись що й до чого, 
тихенько підтримали ці проек-
ти рішення.  

Про що я й сказав з місця, за-
уваживши, що більшість депутів 
не є членами земельної комісії і 
вони, приймаючи те чи інше рі-
шення, мають знати за що саме 
голосують. І запитав депутатів   
— їм що, не цікаво кому саме ви-
діляється 20 соток землі у лісі?            

О. Семенов: «Так, може це сім’ї 
АТОвців просять виділити їм зем-
лю?».

А. Шока (голова «земельної 
комісії, з місця): «А простий гро-
мадянин не має права написати 
заяву?»

І. Лісник (з місця, звертаючись 
до А. Шоки): «Толя! Это святое 
место! Это лес! Мы начинаем 
уже прикрываясь АТОшниками 
продавать лес! Отдавать лес! 
Это там около «Карата» хотели 
три гектара земли..., а здесь вы 
точно проголосуете! Я так вижу!».

Д. Корнийчук (секретар «зе-
мельної» комісії): «Алексей Вик-
торович! Земельная комиссия 
выезжала! Там на самом деле у 
людей побудовані будинки, это 
как нам объяснили, не знаю по-
чему, они написали по десять, 
а они по три-четыре сотки хотят 
дорезать   полосок. Мы уже ког-
да-то такое делали... Там есть 
полоска, хотят дорезать. Почему 
с этого устроили такой цирк я не 
знаю...». 

О. Семенов: «Цирк потому, что 
документально отводится 20 со-
ток земли в собственность. Неиз-
вестно кому».

Однак, що найцікавіше, незва-
жаючи на сам факт цієї дискусії 
та на те, що керівники земель-
ної комісії так і не оприлюдни-
ли інформацію щодо фігурантів 
зазначених проектів рішень, 
більшість депутатів, все ж, 
підтримали ці проекти. Ось їх 
прізвища:

— Т. Войтович (підтримала 
лише Н. Коваленко);

— С. Жадан;
— О. Клавдієнко;
— Д. Корнійчук;
— В. Костюченко;
— М. Кравченко;
— О. Кучмій;
— В. Лісогор;
— О. Лісогор;
— Б. Матко;
— М. Мельник;
— О. Момот;
— С. Пінчук;
— О. Поліщук;
— Ю. Попов;
— Б. Руденок;
— В. Сардак;
— А. Тютюнник;
— А. Шока;
— В. Шубка;
— І. Шубко (підтримала лише 

Н. Коваленко).
Ми ж поцікавились в Інтер-

неті хто такі Наталія Дмитрівна 
Коваленко та Ігор Ярославович 
Вояківський. Нічого не беремося 
стверджувати, оскільки жодних 
вихідних даних окрім прізвищ та 
імен ми не мали, однак оприлюд-

нюємо інформацію, яка з’явилася 
на екрані першою. В наступному 
номері газети ми її або підтверди-
мо і розширимо, або спростуємо 
і оприлюднемо ту, яка відповідає 
дійсності.

Отже Наталія Дмитрівна Ко-
валенко. Google одразу відіслав 
нас до декларації людини з таким 
прізвищем та ім’ям. Вже з декла-
рації, поданої 23 вересня 2019 
р., з’ясувалося, що Н. Коваленко 
— головний спеціаліст відділу у 
Бородянському районі міськрай-
онного управління у Бородянсь-
кому районі та м. Бучі Головного 
управління Держгеокадастру у 
Київській області. Живе у Ма-
карові. Має у власності сім зе-
мельних ділянок, два автомобілі, 
— «Міцубісі Паджеро Вагон» та 
«Міцубісі Лансер».

Ігор Ярославович Вояківсь-
кий.  Людина з таким ім’ям та 
прізвищем є засновником трьох 
компаній — рекламного агенства 
ТОВ «ФАРНІ ПРОДАКШН», ТОВ 
«КЕСЛОТ ТОРГ» (дизайн, оптова 
торгівля) та ТОВ «ЕЛІТ ІН-ТОРГ» 
(посередництво у торгівлі маши-
нами, промисловим устаткован-
ням, суднами та літаками).

А. ХУДОЛІЯ ІЗ В. ЗВЕЗДІНИМ
ТЕЖ НЕ ЗАБУЛИ...

Як і проекти рішень по Н. Кова-
ленко з І. Вояківським, проекти 
рішень по А. Худолію з В. Звезді-
ним теж вже виносилися на по-
передню, 55-ту сесію міськради. 
Однак, тоді не були підтримані 
депутатською більшістю. 

На цій сесії підтримали і А. Ху-
долія, надавши йому дозвіл на 
розробку проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки у власність для житло-
вого будівництва орієнтовною 
площею 0,0700 га по пров. 
Дніпровському, і В. Звездіна, за-
твердивши проект землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,0217 га для 
ведення ОСГ в мікрорайоні «Ді-
довиця» та передавши її у влас-
ність В. Звездіну. 

Нагадаємо, що і А. Худолій, і 
В. Звездін — люди «не з вулиці». 
Перший є родичем начальника 
відділу державного архітектур-
но-будівельного контролю місь-
квиконкому А. Марцевого, другий 
— батьком високопосталеного 
поліцейського із центрального 
апарату Нацполіції.

А ОТ ТОВ «ЕКОПРОЕКТ-2000» 
ЗНОВУ ВІДМОВИЛИ. 

СПІВЧУВАЄМО...
Вже неможливо й згадати який 

раз виноситься на сесію проект 
рішення «Про затвердження про-
екту землеустрою щодо відве-
дення земельної ділянки, цільо-
ве призначення якої змінюється 
ТОВ «ЕКОПРОЕКТ-2000».

Кажуть, забудовник С. Пінчук 
ніяк не може зійтися з депутата-
ми в ціні. Можливо. Ми свічку, як 
кажуть, не тримали.

Як би там не було, за проект 
проголосувало всього-навсього 
8 депутатів. Із тридцяти. Утрима-
лось шість, проти проголосували 
5 депутатів. Не взяли участь в го-
лосуванні — 11. 

В. Борзовець
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І сміх, і гріх...
.На думку О. Момота будівництво 

дитсадка на 150 місць та школи 
на 400 учнів коштують однаково   

(Закінчення. Початок на стор-х 4-5)
ТО Ж СКІЛЬКИ 

ЦЕ РЕАЛЬНО КОШТУЄ?
Отже, нагадуємо: ТОВ «АМК РЕМ-БУД» перемогло в 

тендері, який проводився 26-27 липня 2018 р. щодо бу-
дівництва додаткового навчального корпусу початкової 
школи у складі СШ «Сузір’я» по вул. Кургузова 15 з про-
позицією побудувати цей корпус за 77 млн. 142 тис. 846 
грн. 80 коп. 

Зараз кошторис на це будівництво збільшився до 96 
млн. 663 тис. 592 грн. 

ТОВ «Кремень-1» у конкурсі щодо будівництва кому-
нального дошкільного дитячого навчального закладу 
по вул. Шкільній в місті Вишгород, який проходив 21-30 
серпня 2017 р., перемогло з пропозицією побудувати 
дитячий садок за 47 млн. 250 тис. грн. 

Сьогодні кошторис цього будівництва виріс вдвічі — до 
93 млн. грн. 

Таким чином, виходить, що ці два будівництва ко-
штують сьогодні практично одноково. Але наскільки 
ці цифри реальні і відповідають дійсності?  

По-перше, зауважимо, що нічого проти «ТОВ «АМК 
РЕМ-БУД», як і проти  ТОВ «Кремень-1» ми не маємо. 
Отже — нічого особистого.

По-друге, підкреслюємо, що ми на питання, винесене 
в заголовок, точно відповісти не можемо. Та й не зби-
раємося це робити.Оскільки реальну вартість обох бу-
дівництв може визначити лише об’єктивна і незалежна 
будівельна експертиза. Яка врахує всі нюанси, деталі і 
особливості обох будівництв.

Однак, що ми точно можемо зробити — то це порівня-
ти два згаданих будівництва. Адже, як зауважив колись 
знаменитий француз Рене Декарт, «все пізнається в 
порівнянні».  

Новий очільник КОДА М. Бно-Айріян вважає, що но-
вий додатковий навчальний корпус початкової школи у 
складі СШ «Сузір’я» по вул. Кургузова 15, який «тягне» 
на 96 млн. грн. за кошторисом, «коштує шалені гроші».

Можливо. 
Однак, зараз не про це, а про те, скільки в такому разі 

може коштувати  будівництво комунального дошкільного 
дитячого навчального закладу по вул. Шкільній. До речі, 
як ми можемо бачити, саме з таким запитанням він звер-
нувся у Facebook до «друзів, які розуміються на будівни-
цтві, працюють у цій сфері».

Зрозуміло, що ми не можемо навести тут всі ті 250 ко-
ментарів до цього посту, якими користувачі згаданої со-
цмережі відгукнулися на прохання Михайла. Однак, най-
більш цікаві з них, все ж, процитуємо. 

Отже.
«Алекс Бест: 47 млн. більше ніж достатньо, якщо не 

красти. Собівартість без оздоблення десь 600-700$, + 
оздоблення + обладнання та меблі. Вишгород відомий 
своїми схемами розпилу, і всі знають хто саме це кри-
шує. Взагалі є нормативні розцінки 133197 грн. х 150 = 
19 979 550 грн.».
«Виктор Миллер: Даже если по себестоимости стро-

ительства 1000 y. e. за кв. м, это 33 млн. грн.».
«Андрій Пляцко: Запитайте у #Юрий Голик вони за 

цей рік вже з десяток садочків побудували на Дніпропе-
тровщині. А взагалі по ринку «під ключ» 800-1000 долл. 
кв.м з якісними оздоблювальними матеріалами але без 
відкатів».
«Nick Lyakhovic Mykhailo Bno-Airiian: В 2 раза дешев-

ле первичной суммы, особенно если учесть, что 2 года 
тому материалы и работы стоили дешевле до 25%. 
Готов взяться за отопление, если оно будет электри-
ческим. Произвожу это отопление».

Airat Khakimzianov: «Максимальна рекомендована Мін-
регіонбудом вартість будівництва школи на 1000 учнів 
становить 100 млн. грн, з розрахунку 100 тис. грн на 
дитину. Вкладаються і у менші суми. https://pedpresa.
ua/194101-v-ukrayini-buduyut-shkoly-iz...».

Юлия Белинская: «Блин за 1500$ за квадратный метр 
— это должен быть пятизвездочный садик».

Андрей Черных: «Будівництво дитячого садочка на 
150 місць на вул. Шапова в смт.Торчин Луцького району 
Волинської області

СУМА ДОГОВОРІВ: 29 464 090.00 UAH».

Андрей Черных: «Будівництво дитячого садочку на 
140 місць по вул. Остромирська, 37-а в селищі Госто-
мель, Київської області. Очікувана вартість 38 139 
006.64 грн. https://etp.zakupki.com.ua/tender/5153991».

Олег Попенко: «За такі гроші можна 2 садочки збуду-
вати. Гоніть цих підрядників у шию».

Oleksiy Zagorskyi: «Почати потрібно з аналізу тен-
деру, чи не було ознак маніпулятивного тендеру — як 
якісно була підготовлена тендерна документація, ан-
тиконкурентних узгоджених дій, адекватності очікува-
ної вартості і т.д. Може там одразу і відповідь вилізе 
на питання, чого це зараз вартість «виросла».

Алексей Исаев: «Чим довше ведеться будівництво 
тим більший бюджет. Таке будівництво має будувати-
ся за 1-1,5 роки максимум!! Знову таки через потрійний 
або й більший субпідряд вартість робіт захмарна....
якщо поспілкуватися з керівництвом будівництва вони 
можуть підтвердити що десь 20% одразу залишається 
за замовником, плюс потім ще йдуть постійні побори й 
відкати!!! Як каже Олександр Дубінський — немає ніякої 
кризи, вони просто п_здять наші з вами гроші!!!!!».

Сергей Фед: «За год строй материалы подорожали в 
среднем на 10%-30%. Вот и считайте реальную сме-
ту. Но вопрос тут в другом — если еще так пару лет 
потянуть до садик обойдется жителям в миллиард! 
Сорвал все сроки — нах в прокуратуру и в черный спи-
сок Прозорро!».

Игорь Волошин: «Вот такой на 270 мест 82 млн. по 
смете»:

Полтавець Андрій: «Довгобуд — однозначна провина 
замовника. Відсутність контролю і реального бажан-
ня реалізації. З теорії Мiнрегiону: 150 дітей це садочок 
на 6 групп (невеликий) згідно Мінрегіонбуду від жовтня 
2018 вартість будівництва 1 дитячого місця в садочку 
133197 грн, формальна вартість становить. 20 млн.
грн. З практики будівельників і проектантів: з враху-
ванням інфляції і нарахуваннями, орієнтовна вартість 
складе 25-30 млн. грн. потужність 110-150 дітей.

Тривалість будiвництва 9-12 місяців...».
В. Борзовець

Від редакції:
Отже, враховуючи, що площа будівлі додаткового 

навчального корпусу початкової школи у складі СШ 
«Сузір’я» по вул. Кургузова 15 вдвічі перевищує пло-
щу будівілі комунального дитсадка по вул. Шкіль-
ній у Вишгороді, можна припустити, що кошторис 
останнього штучно завищений майже вдвічі. Що під-
тверджують і числені коментарі під постом керівника 
КОДА М. Бно-Айріяна у Facebook.

З іншого боку, з деяких коментарів можна зробити 
висновок, що завищеними є не лише відкореговані 
кошториси обох будівель, а навіть, пропозиції «ТОВ 
«АМК РЕМ-БУД» і ТОВ «Кремень-1», з якими вони пе-
ремогли у тендерах. 

І тут дійсно потрібно починати з аналізу цих тен-
дерів — чи не були вони маніпулятивними, наскільки 
якісно була підготовлена тендерна документація, чи 
не було антиконкурентних узгоджених дій і т. ін. Од-
нак, цим повинні займатися спеціалісти та представ-
ники правоохоронних органів.

А ми з свого боку в наступних публікаціях поста-
раємося їм допомогти більш детальнішими розпові-
дями про дві ці будівельні компанії, які з 2012 р. 
користуються такою популярністю у чиновників м. 
Києва і Київської області. 

Алена Корчевая Бля, это не та лавочка, что на набережной 
стояла и когда начали новый сквер делать ее убрали

Рідне місто-Вишгород Алена Корчевая думаю, что 
она

Андрей Соловьёв Серьёзный мужик этот ваш кириченко 
как я погляжу! 

Игорь Тихан Кстати , как по мне, так за такую лавочку с ре-
кламмой, должны платить те кто ее установил.

Владимир Пинчук Подарили лавочку, вы только вдумай-
тесь, подарили лавочку с рекламой 
эта новость сделала мой день
а открыл глава районной рады

Juliya Radchenko Владимир Пинчук это круче ,чем 
открытие детского сада)))

Sem Tuzov Это так трогательно

Yuriy Rumenko Это сильно

Лидия Лысакова Дожили, лавочку подарили! Лучше бы 
себе мозги подарили и не позорились с этой рекламной ла-
вочкой.
Дмитрий Ксенофонтов

Проповедник Путешественник Лавочку подарили,

да
уж розкошелелись меценати

Dimon Olyzko Теперь всем детским домом будут сидеть на 
этой лавочке.... и благодарно вспоминать о меценатах...
Выборы ещё не скоро, а сезон лавочек уже начался.

Юлия Грищенко Это трындец Нет слов. То есть кроме
лавочки детскому дому ничего не нужно?

Taisiya Drugakova Лавочка -реклама) подарок

Andrey Volynets Я больше скажу, они эти лавки Композит 
со временем снимают и меняют локацию))

Надія Клименко Позорище.

«Это так 
трогательно...»


