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Припинивши договір оренди з ПАТ «КПМК-2», депутати показали
хто «в домі хазяїн». Отже, перемога? Ні — глухий кут,  в який
загнала себе міська влада власною злочинною бездіяльностю!

Забудова Вишгорода

Відкритий лист депутатам
Вишгородської міської ради

Стор.8

30.06.2017 р. відбулася 25-та сесія міської ради з 
порядком денним:

1) про внесення змін до рішення міськради від 
23.12.2016 р. №19/3 «Про Вишгородський міський 
бюджет на 2017 рік»;

2) про прийняття у комунальну власність об’єктів 
інженерної інфраструктури;

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

5) про звільнення від сплати за тимчасове кори-
стування місцем для розміщення зовнішньої рекла-
ми КП «Управління з розвитку фізичної культури та 
спорту Вишгородської міської ради»;

6-7) про продовження (поновлення) дії договору 
оренди ПАТ «КПМК-2» та про припинення його дії;

8) про надання дозволу на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення земельних ділянок у влас-
ність громадянам (ГБК «Ветеран»);

9-10) про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам:

— Архипенко М. М., Березанцю Ю. В., Вертелю О. 
А., Глазкову І. О., Дубицькому В. В., Костюченку Т. Б., 
Наконечному О. Ф., Оржаховському В. В., Саржану В. 
В., Устименко Т. М.;

— Апціаурі Р. І., Вертелю О. А., Колосу Л. Б., Мовчу-
ну Т. Б., Оржаховському В. В.;

11-17) про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність громадянам: Наконечному В. Н., Коваль-
чуку О. Г., Поліщуку Я. В.,  Коваленко З.Г., Буткевичу 
Л.І., Шкляр Т.С., Лебезун Т.В.;

19-29) про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр-
м: Ю Сен Бун, Підлісній Л. Д.; Бораку М.Т., Степаняну 
Г., Мельничуку Р. В., Мазуровій Л. С., Мазурову Ю. С.,  
Івлєвій Г. Г., Бойко Т. В., Гончарову В. В., Коваль К. М. 

(Продовження на стор-х 4-5)

...Хто такий Олександр Осика і чи має 
він якесь відношення, наприклад, 
до колишнього одіозного народного
депутата від БЮТ Сергія Осики, якого,
по-перше, вважають ідеологом 
і хрещеним батьком тендерної мафії 
в Україні, по-друге — 
одним із найбільших 
латифундистів 
в Київській області? 

...На плані зонування саме це місце
позначене, як Ж-1(А): зона садибної
забудови. А будується п’ять 
дев’ятиповерхівок, кожна — на 100
квартир. Це — додатково ще 1500
жителів міста. А влада, — 
і відповідні відділи 
міськвиконкому,
і виконком, 
і депутати, — мовчить

Представники Росії визнали за-
стосування зарину під час хіміч-
ної атаки у місті Хан-Шейхун 
в утримуваному повстанцями 
районі Ідліб на півночі Сирії.

Про це за підсумками засідання 
Організації із заборони хімічної 
зброї повідомляє делегація Ве-
ликої Британії.

Панове депутати!
Політичні сили, які ви представляєте, та кожен з вас осо-

бисто обіцяли мені, як вашому виборцю, захищати мої пра-
ва, чесно і сумлінно виконувати свої депутатські обов’язки, 
відстоювати інтереси всієї міської громади, а не окремих 
бізнесменів чи бізнес-груп. Причому, на вас лежить особлива 
відповідальність за виконання своїх передвиборних обіцянок. 
Адже ви стали депутатами після Революції гідності та під 
час війни з сепаратистами сходу України, які, фактично, 
знаходяться на військовому утриманні Російської Федерації.

Кожен із вас є, начебто, непоганою людиною і спеціалістом 
у якійсь сфері. Однак, на превеликий жаль, більше, ніж півто-
ра роки вашої депутатської діяльності продемонстрували, 
що ви, як коллективний, колегіальний орган місцевого са-
моврядування, не виконали свої обіцянки і, фактично, зради-
ли своїх виборців, зрадили пам’ять загиблих за нашу незалеж-
ність героїв. В першу чергу, це проявилося у ваших злочинних 
бездіяльності з одного та безпринципності — з іншого боку. 

Наприклад, всім вам добре відомо, що головна проблема 
нашого міста — безконтрольна і хаотична забудова його 
багатоповерхівками, яка велася протягом останніх десяти 
років. Коштів, які забудовники мали б протягом цього часу 
сплатити місту, повинно було вистачити на будівництво 
не одного дитячого садка, а то і повноцінної середньої шко-
ли. Отже, перше, що ви мали б зробити, ставши депутатами 
— це з’ясувати які саме суми були сплачені місту кожним 
забудовником та яке саме майно було йому було передано. А, 
також, — куди саме і на яких підставах були витрачені ці ко-
шти та кому саме і на яких підставах було передане це май-
но. Так само, ви мали б з’ясувати, кому саме і на яких під-
ставах були передані сотні гектарів міської землі за ці роки. 
Тим паче, що для такого розслідування існували не лише всі 
законні підстави, а й певні організаційні ресурси: новоство-
рені  відділи державного архітектурно-будівельного контролю 
і  містобудування та архітектури міськвиконкому. Це — з 
одного боку. А з іншого — ви мали б оголосити мораторій на 
будь-яке виділення землі під багатоповерхове будівництво, а, 
також, на саме будівництво до моменту збалансування вже 
побудованого житла з соціально-побутовими та культурни-
ми потребами міста.

(Закінчення на 2-й стор.)
...А почалася сесія з виступу І. Шубко, яка закликала депутатів «повернутися до розгляду цього питання 

(ТОВ «Вишгород Плаза» — авт.) на всіх комісіях, які мають право вирішувати це питання»
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Саме цього чекали від 
вас ваші виборці. Однак, 
нічого цього ви не зробили. 
Натомість ви вирішили про-
довжити співпрацювати з 
окремими компаніями-забу-
довниками, пояснюючи це 
тим, що «місто має розви-
ватися» і сподіваючись за 
рахунок нових будівельних 
внесків поповнювати бюд-
жет. Мовляв, от вам нові ла-
вочки та дитячі майданчики 
за 30 тисяч гривень, а забу-
довникам — нова багатопо-
верхівка, яка принесе йому 
мільйони доларів прибутку. 
Ну, ще й бюджету щось пе-
репаде...  

Більше того: як показали 
останні події щодо забудо-
ви ПрАТ «КПМК-2» земель-
ної ділянки за адресою вул. 
Кургузова, 11-а та щодо 
подовження (поновлення) 
договору оренди із цією 
компанією, одна із най-
важливіших депутатських 
комісій ради, — з питань 
стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та 
зв’язку, — не лише не пра-
цює, а, фактично, саботує 
свою діяльність. 

В результаті ця пробле-
ма була загнана в глухий 
кут, бо ніяких угод між за-
будовником та мешканця-
ми будинків №11 та №11-а 
по вул. Кургузова, членами 
СТ. «Енергетик» так і не під-
писано. І ви не знайшли ні-
чого кращого, ніж прийняти 
чисто популістське рішення 
про розірвання договору 
оренди земельної ділянки 
з цією компанією. Розумію-
чи, що будівництво це не 
зупинить, зате, — у випадку 
програшу справи в суді, — 
загрожує місту величезни-
ми штрафами. Тому, що ви 
думаєте не про місто, а про 
майбутні вибори. 

Без всякого сумніву, така 
позиція згаданої депутатсь-
кої комісії пояснюється тим, 
що її очолює забудовник 
С. Пінчук, котрий, замість 
того, щоб думати, як наве-
сти порядок із незаконними 
та напівзаконними будів-
ництвами в місті, дбає про 
власні нові проекти будів-
ництва багатоповерхівок. 
Приклад — проект нового 
будівництва за адресою 
вул. Набережна 6, на руїнах 
ресторану «Вишгород». На 
громадські обговорення з 
цього приводу  з членів цієї 
комісії (Ю. Колодзян, О. 
Кучмій, С. Жадан, М. Підви-
соцький, О. Ростовський, 
О. Семенов, А. Тютюнник) 
прийшов лише О. Ростовсь-
кий. Та й той, в основному,  
спостерігав за ними.

Як реагують на цей від-
вертий саботаж члени ін-
шої вкрай важливої комісії 
— з питань регулювання 
земельних відносин та охо-
рони навколишнього при-
родного середовища? Дуже 
просто: йому допомагають. 
Нагадую, що висновок цієї 

комісії щодо проекту рішен-
ня «Про надання дозволу 
на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду 
ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА» 
був позитивним.         

Тепер, щодо «принципо-
вості» голови цієї комісії Ю. 
Городиського. На прикладі 
проекту рішення «Про за-
твердження проекту земле-
устрою щодо відведення зе-
мельної ділянки у власність 
гр. Коломієць Я. М.», яким 
цій громадянці пропонува-
лося передати у власність 
земельну ділянку площею 
0,4831 га для ведення осо-
бистого селянського госпо-
дарства, яка розташована в 
мікрорайні ГАЕС. На третьо-
му пленарному засіданні 
11-ї сесії міськради, яке від-
булося 21 червня минулого 
року, депутати відмовилися 
підтримати цей проект рі-
шення. Можливо, тому, що 
заключення «земельної» 
комісії було негативним.

Але не пройшло і чо-
тирьох місяців, як думка 
«земельної» комісії (В. Ви-
говський, В. Лісогор, М. 
Макаренко, О. Поліщук, А. 
Сербин, А. Шока, Д. Корній-
чук) з цього приводу зміни-
лася на прямо протилеж-
ну. Більше того — і сам Ю. 
Городиський на 17-й сесії 
міської ради, яка відбулася 
17 жовтня минулого року, 
проголосував «за» цей про-
ект! То що ж змінилося? 
Що, кудись щезли величезні 
купи землі чи будівельних 
матеріалів, які, мабуть, вид-
но з Києва? Зникли десятки 
одиниць будівельної тех-
ніки, що стоять при дорозі 
на Нові Петрівці? Чи наш 
місцевий олігарх М. Коваль 
перестав вести торгівлю 
та надавати будівельні по-
слуги на земельній ділянці, 
відведеній під ОСГ? Як би 
не так! Він просто знайшов 
підхід до декого з вас. І 19 
з вас проголосували за цей 
проект!  Який саме підхід, 
можна лише здогадувати-
ся. Але він дозволив вже 
на 23-й сесії міської ради, 
яка відбулася 25.04.2017 р., 
виділити п’яти родичам та 
наближеним до М. Коваля 
особам ще півгектара зем-
лі...     

Більшість з вас не про-
сто байдуже спостерігає за 
умисною бездіяльністю «бу-
дівельної» та «земельної» 
комісій в деяких питаннях. 
Більшість з вас їх підтри-
мує коли потрібно: не задає 
зайвих запитань, коли «під 
реконструкцію овочесхови-
ща» забудовник просить 10 
соток, або робить вигляд, 
що нічого не знає про неці-
льове використання М. Ко-
валем землі в мікрорайоні 
ГАЕС. 

Чому комісію з питань 
планування та формування 
бюджету міста (Ю. Попов, 
М. Мельник, В. Парчук, Б. 
Руденок, І. Шубко) не ціка-
вить куди поділися кошти 

(Продовження. 
Початок — на 1-й стор.)

та квартири, передані місту 
забудовниками з 2006-го 
по 2015-й рік? Чи не тому, 
бува, що голова цієї комісії 
В. Шубка, будучи депутатом 
минулого, 6-го скликання, 
входив в депутатську гру-
пу «Вишгород» (разом із 
Ю. Поповим, Ю. Ткаличем, 
Р.  Лукою, Б. Руденком, Н. 
Кравченком, Ю. Линником, 
В. Виговським, Д. Корнійчу-
ком, Л. Колєвою, О. Скоро-
богатим та О. Мельник), яка 
беззастережно підтримува-
ла всі забаганки колишньо-
го міського голови? 

Чому всі вище перера-
ховані факти не цікавлять 
комісію з питань законності, 
депутатської етики, контро-
лю за виконанням рішень 
ради та її виконавчого комі-
тету (голова комісії — О. 
Баланюк, члени комісії — 
М. Кравченко, В. Круковець, 
Г. Булгакова)? Чим, взагалі, 
займається ця комісія?

Чому комісія з питань ко-
мунального господарства, 
благоустрою міста під голо-
вуванням Ю. Попова (члени 
комісії — Ю. Дрьомін, О. 
Клавдієнко, В. Костючен-
ко, О. Лісогор), навіть, не 
згадує про величезні ко-
шти, «відмиті» колишньою 
владою через КПЖ і КГ під 
керівництвом спочатку А. 
Ведмідя, а потім — М. Ше-
ненка? Можливо, тому, що 
«смотрящим» від міського 
голови за цим процесом 
був тодішній заступник М. 
Шененка Б. Руденок, а під-
приємство «Чисте місто» 
очолював нинішній заступ-
ник міського голови І. Сви-
стун? В той же час, начеб-
то, реформований КПЖ і КГ, 
змінив назву, але залишив-
ся все тим же «совковим» 
ЖЕКом, який працює так 
само, як і раніше, продов-
жуючи збирати величезні 
кошти з людей в тому числі, 
і за не надані ним послуги.    

Чому, нарешті, комісію з 
гуманітарних питань та між-
народних відносин під керів-
ництвом О. Черняхівського 
(члени комісії — Т. Войто-
вич та В. Сардак) абсолют-
но не хвилює те, що в місті 
з обранням нової ради так 
і не з’явилася повноцінна 
муніципальна газета, яка 
б чесно та об’єктивно ви-
світлювала нагальні про-
блеми міста та аналізувала 
б діяльність самої ради, 
виконкому та його апара-
ту? Точніше, муніціпальна  
газета «Вишгород» існує, 
на її випуск витрачаються 
величезні кошти з міського 
бюджету, але вона більше 
нагадує інформаційно-ре-
кламний бюлетень, а не ко-
мунальну газету, яка утри-
мується за кошти міської 
громади.

На моє тверде переконан-
ня, злочинна бездіяльніть 
міської ради є прямим на-
слідком кругової поруки де-
путатів, виконкому та апа-
рату ради. Всім зрозуміло, 
що переважна більшість 

сьогоднішніх депутатів, 
так само, як і переважна 
більшість їх колег минулих 
скликань, прийшли в місь-
ку раду зовсім не для того, 
щоб вирішувати виключно 
нагальні проблеми міської 
громади, а, радше, заради 
того, щоб «закривати», в 
першу чергу, власні шкурні 
питання. Лише одного ви, 
панове депутати, не вра-
ховуєте: змінилися і часи, 
і люди. Сьогодні недостат-
ньо просто не красти в та-
ких гігантських масштабах, 
в яких це робила колишня 
влада. Сьогодні мало, на-
віть, взагалі не красти і не 
зловживати владою. Сьо-
годні потрібно розслідувати 
скільки і чому було вкраде-
но раніше. І намагатися по-
вернути все вкрадене місь-
кій громаді. Так що, панове 
депутати, або починайте 
чесно працювати, або йдіть 
з міської ради. Самі. Не че-
каючи, поки вас звідти по-
просять ваші виборці. 

В зв’язку з вище викладе-
ним, як виборець, вимагаю 
негайно:

1) оголосити мораторій на 
будь-яке виділення землі 
під багатоповерхове будів-
ництво, а, також, на саме 
будівництво до моменту 
збалансування вже побу-
дованого житла з соціаль-
но-побутовими та культур-
ними потребами міста;

2) доручити комісіям з 
питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транс-
порту та зв’язку, з питань 
планування та формування 
бюджету міста з’ясувати які 
саме суми були сплачені мі-
сту кожним забудовником з 
2006 р. та яке саме майно 
було йому було передано. 
А, також, — куди саме і на 
яких підставах були витра-
чені ці кошти, кому саме і на 
яких підставах було переда-
не це майно;

3) доручити комісії з пи-
тань регулювання земель-
них відносин та охорони 
навколишнього природного 
середовища  з’ясувати кому 
саме і на яких підставах з 
2006 р. по сьогодні були пе-
редані земельні ділянки із 
земель запасу Вишгородсь-
кої міської ради;

4) провести позачергову 
сесію міської ради поря-
док денний якої складався 
б виключно із звітів щодо 
діяльності всіх шести де-
путатських комісій міської 
ради;  

5) провести позачергову 
сесію міської ради поря-
док денний якої складався 
б виключно із звітів щодо 
діяльності всіх комунальних 
підприємств міськради.  

6) в кожному номері 
газети «Вишгород» під 
спеціальною рубрикою дру-
кувати витяг про майновий 
стан з декларації за 2016 р., 
як мінімум, трьох депутатів 
міської ради та керівників 
комунальних підприємств. 

Віталій Борзовець

Технічний ліцей НТУУ «КПІ» Вишгородської місь-
кради — єдиний в місті учбовий заклад, який, 
незважаючи на підпорядкування відділу освіти РДА,  
має пряме відношення до міської ради. Оскільки 
в жовтні 1997-го саме міська рада, разом із сім’єю 
викладачів Кутаф’євих, виступила його співзаснов-
ником. 

25 черня ц. р. в технічному ліцеї відбувся черго-
вий випускний вечір. І викладачі, і випускники дуже 
чекали в гості міського голову О. Момота, якого 
одна з випускниць запросила на свято особисто. 
Однак, ні міський голова, ні жоден міськрадівський 
чиновник на випускному вечері так і не з’явився...  

І, між іншим, даремно. 
Тому, що класний керів-
ник випускників Валентина 
Ліщинська разом з ними 
підготувала для батьків та 
рідних своїх підопічних, 
викладачів ліцею, гостей 
справжній святковий кон-
церт. З історично-матема-
тичним сценарієм, вірша-
ми, піснями, танцями та 
демонстрацією на велико-
му екрані веселих історич-
но-психологічних етюдів 
про кожного випускника. І, 
навіть, з вітанням шестирі-
чок — випускників дитя-
чого садочку «Сонечко». І, 
звичайно ж, із традиційним 
вальсом випускників... 

Втім, і святковий концерт, 
і батьки випускників із руш-
никами, з під яких хлопці й 
дівчата вирушили в доро-
сле життя — все це було 
пізніше... 

А розпочався випуск-
ний вечір, як і годиться, з 
вітального слова директо-
ра ліцею Лариси Савчук 
та вручення випускникам 
медалей та атестатів про 
отримання повної серед-
ньої освіти. До речі, золоту 
і одну срібну медаль за від-
мінні успіхи у навчанні от-
римали, відповідно, Мишко 

та Марія Мокрі. Ще одну 
срібну медаль — Лаура 
Кьоль.

Багато випускників були 
нагороджені почесними 
грамотами. 

Не залишились без наго-
род і батьки випускників: всі 
отримали подяки ліцею за 
виховання дітей та постій-
ну допомогу викладачам та 
учбовому закладу. 

З особливою увагою ви-
пускники та їх батьки вис-
лухали першого директо-
ра і співзасновника ліцею 
Людмилу Кутаф’єву. Ну і, 
звичайно, вітання та поба-
жання класного керівника 
В. Ліщинської — викладача 
з великої літери, завжди не 
лише переповненого но-
вими ідеями і іскрометною 
енергією, а й здатного «за-
разити» ними своїх учнів. 

...Через кілька місяців 
технічному ліцею НТУУ 
«КПІ» виповнюється 20 
років. Сподіваємось, що в 
ці святкові дні до своєї alma 
mater прийдуть числені ви-
пускники ліцею, багато з 
яких вже давно й самі стали 
і викладачами, і батьками. І 
серед них обов’язково бу-
дуть гості із міської ради...

Наш кор.

Щасливої життєвої
дороги, ліцеїсти!



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

Мой город... 3№5(304), пятница, 7 июля 2017 г. 

Самоврядування

(Продовження. Початок в №2(301) від 19.05.2017 р., 
в №3(302) від 09.06.2017 р. та №4(303) від 23.06.2017 р.

КП «Управляюча компанія» Вишгородської 
міської ради: назва нова, а методи старі?

В. Борзовець
(Продовження в наступному номері)

              18 червня 2014 р.                                            м. Вишгород

   

До Вишгородського районного суду Київської області

Заявник: КПЖ і КГ Вишгородської міської ради... 
Боржник: Борзовець Віталій Володимирович...

справа №363/1613/14ц
ЗАЯВА

про скасування судового наказу 
від 14 травня 2014 року по справі №363/1613/14ц

22 травня 2014 р. я рекомендованим листом із повідомлен-
ням отримав копію судового наказу, видану 14 травня 2014 
р. суддею Вишгородського районного суду Київської області 
Купрієнко С. І. про стягнення з мене на користь заявника, — 
КІТЖ і КГ Вишгородської міської ради, — заборгованості в сумі 
6717,24 грн., та на користь держави судовий збір в розмірі 
121,80 грн., всього — 6839,04 грн.

Щодо обґрунтування вимог заявника, наведених КПЖ і КГ 
Вишгородської міської ради у своїй заяві, прошу суд звернути 
увагу на наступне.

У своїй заяві від 10 квітня 2014 р. КПЖ і КГ Вишгородської 
міської ради вказує додатком №1 розрахунок заборгованості.

В дійсності, замість помісячного розрахунку моєї заборго-
ваності протягом останніх трьох років, ця установа додала до 
заяви документ під назвою «Стан розрахунків за комунальні 
послуги за період: березень 2011 р.-березень 2014 р.»

Причому, з цього документу добре видно, що в березні 2011 
р. в мене, за розрахунками КПЖ і КГ Вишгородської міської 
ради, був борг в сумі 5570, 88 грн., накопичений протягом попе-
редніх років до 10 квітня 2011 р.

КПЖ і КГ Вишгородської міської ради звернувся до суду 10 
квітня 2014 р.

Відповідно до ст. 257 Цивільного кодексу України, загальна 
позовна давність становить З роки. Період, за який кредитор 
має право стягувати заборгованість (в тому числі за житло-
во-комунальні послуги), визначається строком позовної дав-
ності (3 роки). Таким чином, КПЖ і КГ Вишгородської міської 
ради має права стягнути з мене заборгованість за період з 10 
квітня 2011р.

Отже, розрахунок моєї реальної заборгованості перед цією 
установою повинен був вестися помісячно, починаючи з 10 квіт-
ня 2011 р. (з нульовим початковим сальдо). Борг, який, на думку 
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради, існував в мене до цього 
дня, не підлягає стягненню.

Таким чином, у своєму розрахунку заявником в кілька разів 
завищено суму заборгованості, що підлягає стягненню у зв’язку 
із невірним відображенням початкового сальдо та нарахування.

Строк позовної давності застосовується на вимогу сторони 
до прийняття рішення. У зв’язку з тим, що наказне провадження 
не передбачає залучення відповідача, я був позбавлений свого 
права на заявлення про строки давності, що вплинуло на суть 
рішення, зокрема на суму грошового стягнення.

Вся сума заборгованості, на думку КПЖ і КГ Вишгородської 
міської ради, складає 6717,24 грн.

Згідно документу під назвою «Стан розрахунків за комунальні 
послуги за період : березень 2011 р.-березень 2014 р.», наданим 
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради, борг на кінець березня був 
5707,31 грн.

Борг на кінець квітня був 5843,74 грн.
Для того, щоб вирахувати борг на 10 березня, потрібно відня-

ти від більшої суми меншу, результат поділити на 3 (10 днів — це 
третина місяця), після чого результат додати до меншої суми:

5843,74 грн.— 5707,31 грн. = 136,43 грн.
136,43 грн.: 3 = 45,48 грн.
5707,31 грн. + 45,48 грн. = 5752,79 грн.
Таким чином, реально КПЖ і КГ Вишгородської міської ради 

може вести мову лише про наступну суму моєї заборгованості 
за три останні роки:

6717,24 грн. — 5752,79 грн. = 964,45 грн.
Таким чином, 964,45 грн. — це і є максимальна сума боргу, яку 

взагалі може виставити чи пред’явити мені КПЖ і КГ Вишгород-
ської міської ради.

Однак, чи дійсно винен я КПЖ і КГ Вишгородської міської ради 
цю суму, потрібно ще довести, оскільки КПЖ і КГ Вишгородської 
міської ради вимагав кошти в тому числі й за не надані послуги.

Окрім того, навіть з наданого КПЖ і КГ Вишгородської місь-
кої ради документу під назвою «Стан розрахунків за комунальні 
послуги за період: березень 2011 р.-березень 2014 р.», добре 
видно, що з 1 січня 2012 р. моя сім’я отримує субсидію від дер-
жави, яку я акуратно сплачую і жодного разу не сплатив менше, 
ніж повинен був сплатити.

Однак, якби КПЖ і КГ Вишгородської міської ради хотів би 
стягнути з мене реальну суму боргу, відповідно до чинного за-
конодавства, за три остання роки, то його розрахунок мав би 
починатися словами:

«З І0-го по 30 квітня 2011 р. В. В. Борзовцю було виставлено 
до оплати за надані житлово-комунальні послуги 112 грн.

Він сплатив 42 грн.
Отже, його борг за квітень 2011 р. дорівнює:
112 грн. — 42 грн. = 70 грн...».
І так далі.
Однак, замість того, щоб точно вирахувати мою заборго-

ваність (якщо вона дійсно існує), КПЖ і КГ Вишгородської міської 
ради навмисне вводить суд в оману щодо реальної суми моєї 
заборгованості, зазначаючи левову частину від цієї суми, яка за 
законом стягненню не підлягає.

Отримавши, судовий наказ, я звернувся до КПЖ і КГ Виш-
городської міської ради для того, щоб ця комнальна установа 
надала мені довідку щодо суми моєї заборгованості на кінець 
березня 2011 р. — до подачі заяви про видання судового наказу.

Така довідка мною була отримана у вигляді документу під 
назвою «Стан розрахунків за комунальні послуги за період: бе-
резень 2011 р.-квітень 2011 р. (рахунок за: Борзовець Віталій 
Володимирович)».

Згідно цього документу, на кінець березня 2011 р., на думку 
КПЖ і КГ Вишгородської міської ради, в мене була заборго-
ваність в сумі 5707,31 грн., яка не підлягає стягненню.

Однак, як я вказував вище, незважаючи на це, КПЖ і КГ Виш-
городської міської ради намагається стягнути її з мене за допо-
могою судового наказу.

На мій погляд, це є якщо не шахрайством з боку посадових 
осіб КПЖ і КГ Вишгородської міської ради, то перевищенням 
ними влади або службових повноважень (ст. 365 КК України).

Таким чином, зловживаючи своїм правом на подання заяви 
про видачу судового наказу про стягнення боргу, КПЖ і КГ Виш-
городської міської ради вимагає сплати незаконно виставлених 
до сплати сум.

З огляду на вищенаведене, керуючись ч. 2 ст. 104, ст.105, ч.1-2 
ст.106 Цивільного процесуального Кодексу України ПРОШУ:

1. Скасувати судовий наказ від 14 травня 2014 року по справі 
№363/1613/14ц

Додатки:
1. Копія документу під назвою „Стан розрахунків за комунальні 

послуги за період: березень 2011 р.-квітень2011 р. від 26.05.2014 
р., завірена печаткою КПЖ і КГ Вишгородської міської ради

28 травня 2014 року                                     Борзовець В. В.

18 червня 2014 року Вишгородський районний суд Київської 
області в складі головуючої — судді Скарлат О.І. при секретарі — Гра-
бовській А.О.
розг лянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вишго-
роді заяву Борзовця Віталія Володимировича про скасування судового 
наказу у справі за заявою КПЖ і КГ Вишгородської міської ради» про 
видачу судового наказу,

встановив:
У справі за заявою Комунального підприємства житлового і 

комунального господарства Вишгородської міської ради про видачу 
судового наказу 14 травня 2014 року видано судовий наказ , згідно 
якого з Борзовця В.В. стягнуто на користь Комунального підприєм-
ства житлового і комунального господарства Вишгородської міської 
ради заборгованість за надання послуг з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій станом на 01.04.2014 року у розмірі 6717 
грн. 24 коп. та судові витрати : судовий збір у розмірі 121 грн.80 коп.

28.05.2014 року до суду надійшла заява боржника Борзовця В.В. 
про скасування судового наказу від 14.05.2014 року, посилаючись на 
те, іцо в розрахунку заборгованості, який був наданий заявником для 
видачі судового наказу в кілька разів завищено суму заборгованості, 
що підлягає стягненню у зв’язку з невірним відображенням початко-
вого сальдо та нарахування. Заявник зазначає, що на думку КПЖ іКГ 
Вишгородської міської ради у # нього існувала заборгованість станом 
на березень 2011 року в сумі 5570, 88 грн., однак заявник звернувся до 
суду про видачу судового наказу 10 квітня 2014 року. Оскільки він був 
позбавлений можливості подати до суду заяв)’ про застосування стро-
ку позовної давності щодо стягнення ’ вказаної заборгованості, заяв-
ник Борзовець В.В. просить суд скасувати судовий наказ від 14 травня 
2014 року для подальшого вирішення спору в позовному провадженні.

Заявник Борзовець В.В. в судовому засіданні підтримав подану 
ним заяву та просить її задовольнити з викладених в ній підстав.

Представник стягувана у судове засідання не з»явився, до суду 
подав заяву в якій просить суд відмовити у задоволенні заяви Борзов-
ця В.В. про скасування судового наказу.

Суд, вислухавши пояснення заявника, вивчивши матеріали спра-
ви, приходить до висновку про наступне.

14 травня 2014 року у справі за заявою Комунального підприєм-
ства житлового і комунального господарства Вишгородської міської 
ради про видачу судового наказу 14 травня 2014 року видано судовий 
наказ , згідно якого з Борзовця В.В. стягнуто на користь Комунального 
підприємства житлового і комунального господарства Вишгородської 
міської ради заборгованість за надання послуг з утримання будинків 
і споруд та прибудинкових територій станом на 01.04.2014 року у 
розмірі 6717 грн. 24 коп. та судові витрати: судовий збір у розмірі 121 
грн.80 коті.

Відповідно до ч.І ст.105 ЦПК України боржник має право про-
тягом десяти днів з дні отримання копії судового наказу та доданих до 
неї документів подати заяву про його скасування.

Згідно п.2 ч. 8  ст. 105-1 ЦПК України за результатами розгляду 
заяви про скасування судового наказу суд має право скасувати судо-
вий наказ та роз’яснити , що заявлені стягувачем вимоги можуть бути 
розглянуті у позовному провадженні з додержанням загальних правил 
щодо пред’явлення позову.

Враховуючи, що боржником зазначено обставини та надано до-
кази на їх підтвердження, що мають значення по справі і підлягають 
з’ясуванню та дослідженню під час судового розгляду справи, у зв’яз-
ку з тим, що вбачається спір про право між сторонами, суд дійшов 
висновку, що судовий наказ підлягає скасуванню.

Роз’яснити стягувану, що заявлені ним вимоги можуть бути роз-
глянуті у позовному провадженні з додержанням загальних правил 
щодо пред’явлення позову.

Керуючись ст. 105-1 ЦПК України, суд
Ухвалив :
Заяву Борзовця Віталія Володимировича про скасування судово-

го наказу від 14 травня 2014 року задовольнити.
Скасувати судовий наказ №363/1613/14ц від 14 травня 2014 

року, виданий за заявою Комунального підприємства житлового і ко-
мунального господарства Вишгородської міської ради про стягнення 
заборгованості за надання послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій станом на 01.04.2014 року.

Роз’яснити стягувачу, шо заявлені ним вимоги можуть бути роз-
глянуті у позовному провадженні з додержанням загальних правил 
щодо пред’явлення позову.

                Суддя                                           О. Скарлат

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

...28 травня 2014 р., на 6-й день після отримання ко-
пії судового наказу (всього на це мені законом давалося, 
якщо пам’ятаєте, 10 днів), я звернувся до районного суду 
із заявою про його скасування. В заяві я пояснив суду го-
ловну підставу для її написання: умисне приховання КПЖ 
і КГ часу виникнення, на їх думку, мого «боргу», що мож-
на розцінювати, як шахрайство або зловживання повнова-
женнями. Причому, я дуже просто довів, що основна сума 
виставленого мені для примусового стягнення «боргу», а, 
саме,  5752,79 грн. із 6717,24 грн. сформувалася більше, 
ніж три роки тому, за межами строків позовної давності. Як 
я це зробив? А дуже просто: попросив у КПЖ і КГ довідку 
щодо суми моєї заборгованості на кінець березня 2011 р. — 
до подачі заяви про видання судового наказу. Така довідка 
мною була отримана у вигляді документу під назвою «Стан 
розрахунків за комунальні послуги за період: березень 2011 
р.-квітень 2011 р. (рахунок за: Борзовець Віталій Володи-
мирович)».

Лише після цього я написав і саму заяву:

А вже 18 червня суддя О. Скарлат своєю ухвалою скасу-
вати судовий наказ, про який йдеться. 

Висновок із всієї цієї історії дуже простий: наш КПЖ і КГ, 
незважаючи на зміну назв (сьогодні це — КП «Управляюча 
компанія» Вишгородської міської ради), звикло працювати 
як звичайнісінький радянський ЖЕК, який звик завжди «ав-
томатом» збирати з мешканців багатоквартирних будинків 
гроші за якісь міфічні послуги, які колись визначили «партія 
і уряд». Але ця «контора» і сьогодні абсолютно не в змозі не 
те, що працювати по-новому, а, навіть, визначитися із свої-
ми боржниками. Іншими словами — елементарно вирахува-
ти свої активи і пасиви. 

Наприклад, його керівники і сьогодні всерйоз вважають, 
що я винен їм майже 7 тис. гривень. І, мабуть, розказують 
міському голові, що таких, як я — сотні, і загальний борг 
мешканців по місту складає мільйони гривень. 

Насправді ж... Дійсно, а що ж насправді?  
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Мой город...

№5(304), пятница, 7 июля 2017 г. 

(Продовження. Початок на стор. 1)
30) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове при-

значення якої змінюється, гр. Бондаренка М.І.;
31) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, у власність 

гр. Демінському Г.Р.
32) про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «Універсалбудсервіс №3»;
33) про внесення змін до рішення № 19/26 від 23.12.2016 року «Про надання дозволу на розроб-

ку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Стародубцевій Т.Я.»
34) про затвердження проекту із землеустрою ТОВ «Дім і Сад».
35-36) про затвердження документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок, які знаходяться в користуванні ФОП Губки К.Д. та ФОП Васюка Н.І.
37-45) про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянам: Глущенко О.О., Войтовичу В.М., Майбоженко С.М., Коваль І.В., Полосі Т.М., Мака-
реніній Г.М.,  Кальницькому О.А., Філоненку В.П., Карачун Л.І.

46-47) про розірвання договорів оренди земельної ділянки від 21.10.2008 року з ФОП Губка К. 
Д. та ФОП Васюк Н. І.

Припинивши договір оренди з ПАТ «КПМК-2», 
перемога? Ні — глухий кут, в який загнала себе

Забудова Вишгорода

ЗАЯВА
10 червня 2017 р. о 12.00 год. відбулося зібрання мешканців будинку № 8 по 

вул. Набережна в м. Вишгороді, стосовно громадського обговорення намірів ТОВ 
«Вишгород Плаза» будівництва на місці старого ресторану по вул.Набережна, 6 в 
м.Вишгороді багатоповерхового житлового будинку з прибудинковими приміщен-
нями (згідно повідомлення в газеті «Вишгород» № 22 від 3.06.2017 р.).

На цих зборах представниками ТОВ «Вишгород Плаза» були представлені 
мешканцям будинку проектні ескізи..., «Попередній проект» багатоповерхового 
комплексу на місці ресторану «Вишгород» та документ без підписів та печаток 
під назвою «Експертний висновок, щодо попередньої оцінки інженерно-геологіч-
них умов ділянки реконструкція будівлі ресторану «Вішгород» у багатоквартирний 
житловий будинок із вбудованими нежитловими приміщеннями»... за авторством 
А. В. Матошко — виконавця и директора ТОВ «Геосксперг» за сумісництвом.

На зборах також виступив Василь Климик, архітектор, член Національної спіл-
ки архітекторів України, почесний громадянин м. Вишгорода, який багато років 
працював архітектором у м. Вишгород та брав участь у будівництві будинку №8 
по вул. Набережна та самого ресторану «Вишгород». Він доповів, що геологічні 
та гідрогеологічні характеристики ділянки під рестораном не дозволили будувати 
споруду вище 1-2 поверхової, і на сьогодні, враховуючи відсутність достатньої 
прибудинкової території навколо плями колишнього ресторану і будинку № 8, 
ніяке багатоповерхове будівництво неможливе. Даний мікрорайон по вул. Набе-
режній уже функціонально порушений двічі непередбаченими раніше багатопо-
верховими забудовами, внаслідок чого в самому будинку почалося руйнування 
несучих стін та конструкцій будинку № 8 по вул.Набережна.., що реально загро-
жує здоров’ю та життю мешканців будинку. В 2016 році відбулися масові відвали 
елементів фасаду будинку і були виконані термінові ремонтні висотні роботи на 
фасаді будинку при активній підтримці голови міста О. В. Момота. Також, вже 
сьогодні відбулося перевантаження інженерних мереж, що призвело до постійних 
перебоїв з водопостачанням верхніх поверхів будинку. Наявні принципові пору-
шення норм існуючого законодавства у сфері будівництва, що викликає великі 
підозри відносно дозвільних документів та підписів службових осіб.

Також, принципову позицію архітектора В.Климика було надруковано в газеті 
«Вишгород» № 24 від 17 червня 2017 року.

На зборах мешканці будинку одностайно та принципово проголосували ПРОТИ 
забудови багатоповерховою спорудою (мешканці 125 квартир із 144, що змогли 
проголосувати, проголосували одностайно «ПРОТИ». Додаток № 1 на 7 аркушах), 
та проявили велике обурення рішенням міської ради депутатів про виділення до-
датково земельної ділянки у розмірі 0.1 га під «овощесховище» ресторану, що 
взагалі не відповідає дійсності — ні по необхідній земельній ділянці для «овощес-
ховища», ні реальним планам ТОВ «Вишгород Плаза» (реально — будівництво 
багатоповерхового комплексу).

За багато років будівля ресторану «Вишгород» по вул. Набережна, 6 перетво-
рилася на притон для наркоманів, алкоголіків та криміногенних зборів. На цій те-
риторії були неодноразово скоєні тяжкі злочини. На сьогодні ці руїни несуть для 
мешканців міста (особливо дітей та підлітків) реальну загрозу їх здоров’ю та жит-
тю. Міська влада та депутати давно вже повинні були за грубе порушення умов 
оренди земельної ділянки розірвати договір оренди земельної ділянки в інтересах 
громади міста.

При вивченні документів та рішень Вишгородської міської ради, мешканці міста 
були дуже здивовані наявністю в них ознак корупційних дій та реальних конфлік-
тів інтересів. В Рішенні Вишгородської міської ради №15/59 від 13 вересня 2016 
р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки в оренду ТОВ «Київкоопбуд» площею 0,3757 га по вул. Набе-
режна 6, зазначено призначення виключно для реконструкції та обслуговування 
існуючого ресторану «Вишгород», а вже в Рішенні Вишгородської міської ради 
№17/73 від 17 жовтня 2016 р. «Про затвердження проекту із землеустрою ТОВ 
«Київкоопбуд» затвердили «додатково» ще й «... для будівництва та обслугову-
вання об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчуван-
ня...»! 30 травня 2017 р. на сесії приймається Рішення Вишгородської міської 
ради «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки в оренду ТОВ «Вишгород Плаза» (перереєстроване з ТОВ 
«Київкоопбуд») площею 0,1 га. На сесії депутат В. Парчук офіційно з трибуни 
попередила всіх депутатів : «... Всі ми ясно розуміємо, що ніякої реконструкції 
овощесховища не буде, по змінах до генерального плану там багатоповерхівка, 
тому я своє рішення кажу — ні. Нам досить ... У нас проблеми — школи, садочки. 

Міському голові м.Вишгорода Момоту О. В.

Голові комісії з питань законності, депутатської етики, контролю за 
виконанням рішень ради та її виконавчого комітету — Баланюку О.І.

Голові комісії з питань регулювання земельних відноснії та охорони 
навколишнього природного середовища — Городиському Ю.О.

Голові комісії з питань стратегії розвитку міста, будівництва, транс-
порту та звя’зку — Пінчуку С.М.

Якщо це можна ще зупинити, ми можемо це зробити... Тому я звертаюся до 
депутатів: згадати про нагальні проблеми міста Вишгорода. Це — додаткові 
знову проблеми, нам, як депутатам, міському голові і нашій громаді ...» (газета 
«На самом деле» № 3 від 9 червня 2017 р.).

Закон України «Про запобігання корупції» чітко виділяє типи конфлікту інте-
ресів. Потенційним конфліктом інтересів є наявність у депутата приватного ін-
тересу у сфері, в якій він виконує свої представницькі повноваження, що може 
вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ним рішень або на вчи-
нення чи невчинення дій під час виконання своїх представницьких повноважень. 
Цей потенційний конфлікт інтересів перетворюється після певних дій депутатом 
на реальний конфлікт інтересів.

Виходячи з положень частини першої статті 28 Закону «Про запобігання коруп-
ції» та частини другої статті 591 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», 
депутат не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався, чи по-
винен був дізнатись про наявність у нього реального чи потенційного конфлікту 
інтересів, має повідомити НАЗК чи постійну комісію, до функціональної спрямо-
ваності якої належить питання запобігання корупції, або ж безпосередньо орган, 
під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, — тобто місцеву 
раду чи відповідну комісію ради. Якщо про конфлікт інтересів депутату стало ві-
домо безпосередньо на засіданні ради або комісії, він може публічно заявити про 
конфлікт інтересів з занесенням такої усної заяви до протоколу засідання. Окрім 
цього, якщо депутату відомо про наявність конфлікту інтересів у свого колеги, він 
може відкрито заявити про це на засіданні відповідного органу.

Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів є ко-
рупційним правопорушенням, за яке законом встановлено відповідальність.

При цьому, не слід забувати, що навіть якщо в умовах неповідомленого кон-
флікту інтересів депутат діяв об’єктивно, і він цілком об’єктивно та неупереджено 
проголосував — дії в умовах конфлікту інтересів все одно матимуть місце. Для 
кваліфікації правопорушення за статтею 1727 КУпАП достатньо лише наявності 
приватного інтересу, тобто зацікавленості особи у певному перебігу подій. Якщо 
ж особа, при всьому цьому, діяла необ’єктивно і набула неправомірну вигоду, її 
дії підпадають під статтю 364 («Зловживання службовим становищем») та статтю 
368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вимоги служ-
бовою особою») Кримінального кодексу України.

Дії в умовах конфлікту інтересів породжують правові наслідки не лише для де-
путата, а і для прийнятого за його участі рішення. Згідно з статтею 67 Закону «Про 
запобігання корупції», прийняті в умовах конфлікту інтересів рішення можуть бути 
визнані незаконними в судовому порядку. Вбачається, що у випадку, коли голос 
депутата з конфліктом інтересів став вирішальним при прийнятті відповідного рі-
шення, це може стати підставою дія скасування такого рішення в суді.

Постановою Апеляційного суду Волинської області від 23 листопада 2015 року 
у справі №159/5229/15-п депутату поставлено у провину саме вчинення дій в умо-
вах реального конфлікту інтересів, а не отримання неправомірної вигоди. Суд та-
кож підкреслив, що склад правопорушення за статтею 1727 КУпАП «є формаль-
ним і відповідальність за його вчинення настає незалежно від наслідків».

Іншим типовим прикладом є випадок голосування депутата за проект рішення, 
що прямо стосується належного йому бізнесу. Так, за рішенням Апеляційного суду 
Миколаївської області від 05 січня 2016 року у справі №484/4234/15-п було при-
тягнуто до відповідальності депутата, що під час голосування підтримав проект 
рішення міської ради про поновлення договору оренди земельної ділянки приват-
ному підприємству, засновником та директором якого він був. Окремо зауважимо, 
що якщо депутат має будь-яке відношення до юридичної особи приватного пра-
ва (володіє корпоративними правами господарського товариства або перебуває 
на посаді у керівних органах товариства, є його кінцевим бенефіціаром тощо) та 
бере участь у прийнятті рішення щодо цієї юридичної особи, то такий депутат діє 
в умовах реального конфлікту інтересів, оскільки наявна суперечність між його 
приватним інтересом (отримання прибутку, премії, бонусів тощо) та інтересами 
територіальної громади, яку він зобов’язаний представляти.

Таким чином, ми, громада і мешканці міста Вишгород, залишаємо за собою 
право звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції 
(НАЗК), Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Генеральної про-
куратури України з вимогами ініціювати комплексні перевірки діяльності Вишго-
родської міської ради та окремих депутатів, їх електронних декларацій та статків, 
близьких та родичів, з метою захисту  конституційних прав мешканців та громади 
міста Вишгород.

Враховуючи все вищезазначене, мешканці будинку №8 по вул. Набережна в м. 
Вишгороді вимагають від Вишгородьскої міської ради скасувати свої рішення та 
розірвати договір оренди з ТОВ «Київкоопбуд» (чи вже ТОВ «Вишгород Плаза») 
земельної ділянки під рестораном «Вишгород» та скасувати Дозвіл на розробку 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Вишгород Пла-
за». А також внести зміни до Генерального плану м. Вишгород, що унеможлив-
лять в подальшому будівництво на місці ресторану «Вишгород» по вул. Набереж-
на, 6 ніяких багатоповерхових споруд.

 Правління будинку...

ЩОДО НАМІРІВ 
ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА»
...Почалася сесія з виступу І. 

Шубко щодо ситуації, яка склала-
ся навколо руїн ресторану «Виш-
город» (вул. Набережна, 6), де 
ТОВ «Вишгород Плаза» зібрало-
ся побудувати чергову багатопо-
верхівку. І представники якого 10 
червня ц. р. провели з цього при-
воду громадське обговорення. 

Оскільки І. Шубко, як депутат, 
відповідає за сусідній буд. №8 по 
вул. Набережній, вона вирішила 
висловити свою позицію з цього 
приводу на сесії.

— Я хочу оголосити заяву, яка 
надійшла до Вишгордської місь-
кої ради. Ви, мабуть, уже всі 
мали можливість ознайомитися з 
нею в мережі Інтернет... Йдеться, 
зокрема, про заяву мешканців, 
які проживають по вул. Набереж-
ній, 8, я — депутат, закріплений 
за цим будинком. Мова йде про 
наше рішення, яке ми прийняли 
стосовно виділення 0,375 га по 
вул. Набережна, 6, і в нашому рі-
шенні було зазначено призначен-
ня — виключно для реконструк-
ції та обсловування існуючого 
ресторану «Вишгород». Потім, 
пізніше було додано ще рішення 
«для будівництва та обслугову-
вання об’єктів туристичної інфра-
структури та закладів громадсь-
кого харчування». 30 травня 2017 
року ми прийняли ще додатково 
рішення про виділення 0,1 га для  
овочесховища. Мешканці Виш-
города, які проживають на вул. 
Набережна, 8,12 обурені таким 
ходом справ. Це пов’язано з тим, 
що вже після прийняття рішення 
міською радою було зібрано гро-
мадські слухання, — на жаль я на 
них була відсутня, оскільки вза-
галі була відсутня в м. Вишгороді,  
— де було оголошено наміри про 
будівництво багатоповерхового 
будинку. Будівництво багатопо-
верхового будинку по вул. Набе-
режній, 6 загрожує величезною 
катастрофою для нашого міста.  
Мало того, що не півдготовлені 
наші каналізаційні мережі, дуже 
великі ризики, але ще є ж і ри-
зик того, що будинки 8 та 12 по 
вул. Набережній будуть мати ве-
ликі пошкодження. Це вже зараз 
відбувається... Крім того, якщо 
ми приймали рішення щодо на-
дання землі для обслуговування 
існуючої будівлі ресторану, якщо 
представник цього товариства, 
який обіцяв навести там порядок, 
а це не відбувається, мешкан-
ці  будинку №8 вимагають, щоб 
ми відізвали рішення сесії... Ще 

одна багатоповерхівка, яка додає 
кількість мешканців Вишгорода, 
лише збільшує кількість існуючих 
проблем у місті. Тому ми розгля-
дали це питання на земельній 
комісії... Депутати, які пов’язані 

більше з юридичною діяльністю, 
заявляють про те, що  ми не мо-
жемо відізвати своє рішення, це 
тільки в судовому плані потріб-
но робити юридично... Але, все 
одно, це питання не можна за-

мовчувати, тому, що може бути 
соціальний вибух і мешканці бу-
динку №8... Вони налаштовані... 
Не дуже миролюбно, скажемо 
так... І їх можна зрозуміти тому, 
що це величезна проблема... 
Тому я прошу, щоб ми поверну-
лися до розгляду цього питання 
на всіх комісіях, які мають пра-
во вирішувати це питання... Це 
і земельна комісія, і будівельна 
комісія, і всі інші комісії, які мають 
вирішити це питання... Давайте 
ми не будемо закривати очі на 
наші проблеми, і будемо, нареш-
ті, щось робити для міста!  

В зв’язку з цим виступом, нага-
даю: в минулому номері ми вис-
ловили позицію газети з цього 
приводу, а, також, надрукували 
коментарі з Facebook, де були 
представлені різні точки зору. 
Однак, більшість з них, все таки, 

були різко критичні щодо намірів 
ТОВ «Вишгород плаза». 

Вже після виходу газети у 
Facebook з’явився лист за під-
писом правління буд. №8, який 
було передано Вишгородському 
міському голові О. Момоту, го-
лові комісії з питань законності, 
депутатської етики, контролю за 
виконанням рішень ради та її ви-
конавчого комітету О. Баланюку, 
голові комісії з питань регулюван-
ня земельних відноснії та охоро-
ни навколишнього природного 
середовища Ю. Городиському 
та голові комісії з питань страте-
ги розвитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку — С. Пінчу-
ку. Публікуємо цей лист повністю, 
без правок та скорочень.

До речі, разом з цим листом до 
міської ради були передані і 130 
підписів мешканців буд. №8 по 
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30 червня 2017 року на сесії Вишгородської міської ради було проголосовано проект 
рішення щодо припинення договору оренди земельної ділянки за адресою: м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 11-а загальною площею 2,8 га, кадастровий номер 3221810100:01:184:0105 
під будівництво багатоповерхової житлової забудови, що був укладений між Вишгород-
ською міською радою та ПАТ «КПМК-2» 03.07.2007 р. і зареєстрований у Вишгородсько-
му районному відділі №11 Київської регіональної Філії ЦДЗК в книзі записів державної 
реєстрації договорів оренди за №04073400007 від 03.07.2007 р.

Дане рішення є безпідставним, незаконним та порушує права і інтереси не тільки на-
шого товариства, а й громади м. Вишгорода та тих громадян, що вже вклали кошти в 
будівництво житлового комплексу на цій ділянці.

Підставами для припинення договору оренди були звернення керівництва і бать-
ківського комітету спеціалізованої школи «Сузір’я» щодо тріщин будівлі, які, начебто, 
спричинило будівництво нашого житлового комплексу та звернення представників тери-
торіальної громади м. Вишгорода про будівництво нового дитячого садочка на території 
м. Вишгорода спільно з іншими замовниками житлового будівництва в місті, який би 
забезпечував потреби мешканців майбутніх житлових комплексів.

Ще в травні ми погодились оплатити проведення будівельної експертизи в спеціалі-
зованій школі «Сузіря», але до цього часу ніхто не надав нам ніякого рахунку на оплату 
експертизи і, за нашою інформацією, ніхто не звертався до відповідної спеціалізованої 
організації для проведення такої експертизи.

Також, наше товариство погодилося взяти участь у будівництві дитячого садочка, про 
що повідомило Вишгородську міську раду письмово. Протягом травня-червня 2017 року 
ми брали участь у засіданнях відповідних депутатських комісій Вишгородської міської 
ради, на яких розглядалось питання щодо будівництва дитячого садочка, та просили не-
одноразово надати нам інформацію про виділення земельної ділянки під таке будівни-
цтво, про розгляд проектної документації та кошторисну вартість будівництва — жодної 
відповіді ми не отримали. Крім того, на жодному із засідань депутатських комісій не 
були присутні представники інших забудовників м. Вишгорода, хоча на початку йшлося 
про спільну участь усіх забудовників у будівництві нового дитячого садочка. Ми неод-
норазово наголошували на цьому, але більшість депутатів абсолютно не турбувала така 
однобока вибірковість у питанні кого зобов’язати будувати дитячий садочок. З чого на-
прошується висновок, що окремі групи депутатів та чиновників Вишгородської міської 
ради не турбують проблеми громади, а ажіотаж і шантаж навколо питання подовження 
договору оренди земельної ділянки нашій компанії був спровокований, напевно, в кори-
сливих цілях, можливо, з метою передачі земельної ділянки іншому забудовнику.

Крім того, звертаючись з проханням про поновлення договору оренди, ми повідомили, 
що нами було зареєстровано право власності на об’єкт нерухомості — об’єкт незаверше-
ного будівництва, що знаходиться на вищевказаній земельній ділянці, та, незважаючи на 
це, Вишгородською міською радою було прийнято рішення, яке порушує наші законні 
права. Оскільки, Земельним кодексом України гарантовано право власника об’єктів не-
рухомого майна на користування земельною ділянкою, на якій знаходяться такі об’єкти.

В зв’язку з цим, ми просимо Вас, як голову Вишгородської міської ради і Вишгород-
ського міського голову:

— не підписувати завідомо незаконне рішення, оскільки Ви, як посадова особа несете 
персональну відповідальність за здійснення своїх повноважень відповідно до ЗУ «Про 
місцеве самоврядування в Україні» і кримінальну відповідальність згідно чинного зако-
нодавства;

— повторно винести на розгляд найближчої сесії Вишгородської міської ради питання 
про поновлення ПрАТ «КПМК-2» договору оренди земельної ділянки по вул. Кургузо-
ва,11-а.

У разі підписання Вами рішення Вишгородської міської ради про припинення догово-
ру оренди з ПрАТ «КПМК-2», ми будемо звертатися до суду з метою захисту наших за-
конних прав та визнання рішення Вишгородської міської ради про припинення договору 
оренди земельної ділянки по вул. Кургузова, 11-а недійсним.

Також, ми маємо намір звернутися до органів державної будівельної інспекції щодо 
анулювання Дозволу на виконання будівельних робіт та повідомити про це і громадян, 
що вклали кошти в будівництво, і підрядні організації, з якими у нас укладено догово-
ри на будівництво вищевказаного житлового комплексу. Всі збитки, які наше товариство 
змушене буде понести в зв’язку з невиконанням своїх зобов’язань щодо будівництва жит-
лового комплексу по вул. Кургузова, 11-а перед третіми особами, ми будемо змушені 
стягнути з бюджету м. Вишгорода. Оскільки, статтею 77 ЗУ «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» передбачено, що шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в ре-
зультаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, 
відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рі-
шень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування — за рахунок їх 
власних коштів у порядку, встановленому законом.

Також повідомляємо Вам, що цей лист є відкритим зверненням і ми маємо намір опу-
блікувати його у засобах масової інформації.

Голові Вишгородської міської ради 
Момоту О. В.

депутати показали хто «в домі хазяїн». Отже,
міська влада власною злочинною бездіяльністю!

Результати поіменного 
голосування на 25-й сесії 

міськради за проект рішення
щодо продовження (поновлення) 
договору оренди з ПАТ «КПМК-2» 

проти
проти
проти
проти
проти
проти
проти

утримався
проти
проти
проти
проти
проти

утримався
проти

не голосував
проти
проти
проти
проти

утримався
проти

утримався
проти
проти
проти

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

Результати поіменного 
голосування на 25-й сесії

міськради за проект рішення
щодо припинення договору оренди 

з ПАТ «КПМК-2» 
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

не голосував 
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за

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

вул. Набережній, які висловилися 
проти цього будівництва.

Окрім того, правління буд. №8 
по вул. Набережній звернулося із 
офіційною заявою до поліції. Суть 
заяви (цитую): «усунити загрозу 
здоров’ю та життю мешкан-
ців міста, яка виникла внаслідок 
діяльності (та бездіяльності) на 
земельній ділянці, наданої виш-
городською міською радою ТОВ 
«Вишгород Плаза».., (м. Вишго-
род, пров. Квітковий, буд. 2-Б, 
офіс 22, засновник та директор 
ПОЛІЩУК Катерина Миколаївна), 
розташованої у м. Вишгороді вул. 
Набережна, 6 для реконструк-
ції та обслуговування існуючого 
майнового комплексу — будівлі 
ресторану «Вишгород».

1) в наявності факт навмис-
ного знищення та пошкодження 
об’єктів житлово-комунального 
господарства (об’єкти благо-
устрою — зелені насадження), 
що спричиняє небезпеку для 
житія та здоров’я людей загро-
мадженням на пішохідних тро-
туарах старим гіллям, сміттям 
та битим склом (особливо о 
темній порі доби) а, також, май-
нову шкоду знищенням дерев 
та інших зелених насаджень. 
Мешканці будинку неодноразово 
калічилися на пішохідному тро-
туарі битим склом, чиплялися 
за сміття та гілляки, падали 
та ломали собі руки та забива-
ли частини тіла;

2) порушені правила, що сто-

суються безпечної експлуатації 
будівель і споруд, що створює за-
грозу заподіяння шкоди здоров’ю 
людей чи загибелі людей, або на-
стання інших тяжких наслідків. 
Будівля ресторану знаходить-
ся в небезпечному аварійному 
стані, несучі конструкції стін та 
стель частково зруйновані. Ве-
ликі елементи конструкцій відо-
кремлені та висять, інші впали. 
Будівля ресторану не огородже-
на, охорона відсутня, вікна та 
двері в споруді відсутні. В будівлі 
та на її даху постійно бігають 
та гуляють діти, стрибають 
по конструкціях, зістрибують з 
них, зіштовхують один одного: 
підлітки розпивають алкоголь-
ні напої, палять та приймають 
наркотики, постійно між ними 
виникають сутички з лайка-
ми та бійки; кожного вечора 
збираються компанії дорослих 
людей для розлиття алкоголь-
них напоїв та інших цілей. Дана 
споруда стала для мешкан-
ців сусідніх будинків реальною 
криміногенною загрозою, що 
підтверджується неодноразови-
ми інциндентами, які виникали 
між нетверезими компаніями та 
перехожими, що користуються 
пішохідним тротуаром вздовж 
руїн будівлі ресторану...». 

...До речі, депутати міської 
ради зустріли виступ І. Шубко, 
як то кажуть, «гробовим мовчан-
ням». А от жителі міста, які прий-
шли на сесію — оплесками...  

ДОГОВІР ОРЕНДИ З ПрАТ 
«КПМК-2» ПРИПИНИЛИ,

МАЙЖЕ, ОДНОГОЛОСНО...
Дуже тішить і, навіть, розчулює 

коли газета «Вишгородське 
дзеркало» обурюється «цикло-
пическим строительством» за 
адресою вул. Кургузова, 11-а. 
Воістину, немає більш високо-
моральної істоти, ніж підстарку-
вата повія, яка розповідає юним 
дівчатам про вічну цінність цнот-

ливості. Так і хочеться запита-
ти у постійних авторів видання 
О. Данчина і М. Решетнікової: а 
«Ольжин град» хіба не було «ци-
клопическим строительством»? 
А «Ярославичі»? А двадцятипо-
верхова центральна секція мон-
стра по Симоненка, 4-а? Ні, що 
не кажіть, а їх критика в багатьох 
випадках абсолютно справед-
лива. З точки зору абстрактної 
справедливості і практичної цін-

ності. Але  от з точки зору моралі, 
якось воно... Ну, не дуже, скаже-
мо прямо. А в деяких випадках, 
взагалі, нагадує провокацію. 

От, як у випадку з договором 
оренди з ПрАТ «КПМК-2». Ну, 
добре, мешканці будинків 11 та 
11-а по вул. Кургузова, які криком 
кричать «Дайош блокаду забу-
довнику!», «Гнать його в шию!»,   
«Рвьом договор оренди і дєло с 
концом!». Або члени садового 
товариства «Енергетик», яким 
не подобається прірва біля кор-
донів товариства, яка починаєть-
ся одразу за бетонним парканом 
будівельного майданчика... Як 
на мене, то те, що робиться за-
раз біля СШ «Сузір’я» — взагалі 
злочин перед містом і його грома-
дою. Однак, хто-хто, а О. Данчин 
з М. Решетніковою мали б ро-
зуміти, що в ситуації, яка склала-
ся в результаті просто кричущої, 
злочинної бездіяльності праців-
ників міськвиконкому, апарату 
міської ради, депутатів ради, рай-
держадміністрації, яка вчасно не 
зупинила свого колишнього  на-
чальника відділу містобудуван-
ня, архітектури, житлово-кому-
нального господарства і розвитку 
інфраструктури Вишгородської 
РДА Д. Ликова, в суді міськраді 
нічого «не світить». Ніякий суддя, 
почувши скільки мільйонів вкла-
ли підприємці в це будівництво, 
причому — маючи повний пакет 
дозвільних документів, не ста-
не на бік міськради. Цього можуть 
не розуміти нинішні депутати, — 
багато з них, як я впевнився, не 
розуміють елементарних речей, 
— цього можуть не розуміти зви-
чайні мешканці, які жодного разу 
не бували в наших судах, але 
той же О. Данчин... Тож, навіщо 
контрольоване ним видання так 
наполегливо закликало депу-
татів припинити договір оренди з 
ПрАТ «КПМК-2»? Щоб допомогти 
О. Момоту? Чи, навпаки, дискре-
дитувати його? І чому так дружно 
проголосували за цей проект ко-
лишні соратники О. Данчина і М. 
Решетнікової? Я б на місці «ко-
манди» міського голови задумав-
ся б. Хоча... Якби вся ця команда 
думала про те, що потрібно, та 
ще й робила те, що потрібно, то 
і ситуації такої не склалося б. Так 
що, все правильно. Маємо те, що 
маємо, як сказав класик...

З іншого боку, можна допусти-
ти і такий варіант, що і міський 
голова, і його команда вирішили 
підтримати припинення догово-
ру оренди з ПрАТ «КПМК-2», з 
одного боку, під тиском громади, 
з іншого — оскільки зрозуміли, 
що заблокувати це рішення у 
них просто не вистачить голосів, 
отже — навіщо дражнити гусей 
(виборців)? Проголосуємо «за», 
як усі, а там якось буде. Що ж, 
побачимо, як буде розвиватися 
ситуація далі. 

Тільки, от, той же О. Семенов, 
який на засіданні останньої «бу-
дівельної» комісії  звернув ува-
гу присутніх на те, що  апарат 
міськвиконкому, сам виконком 
та депутати чи то умисно заганя-
ють подібні справи в глухий кут, 
чи просто «пливуть за течією», 

Так, за парканом будмайданчика на Кургузова, 11-а дійсно 
починається прірва. Наскільки це законно? Хотілося б знати...

(Закінчення на 8-й стор.)
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Будівельне свавілля

Як забудовують
6

Мой город...
№5(304), пятница, 7 июля 2017 г.

(Продовження. 
Початок в №№ 1 від 05.05.2017 р.,

 2 від 19.05.2017 р., в 3 від 09.06.2017 р. 
та 4 від 23.06.2017 р. 

...П’ятим в списку юридичних осіб, 
якими, згідно виданому пошуковою си-
стемою Google, керує Надія Нечитай-
ло (після «1-Вишгородінвестбуд», ТОВ 
«Агрохолдінг «Київщина», ТОВ «Будкон-
струкція-2014» та Благодійна організація 
Міжнародний благодійний фонд «Надія 
Київщини») є ТОВ «Аверс ЛТД».

Основний вид діяльності все той же — 
організація будівництва будівель. Окрім 
того — дошкільна освіта, неспеціалізова-
на оптова торгівля, надання інших інфор-
маційних послуг, купівля та продаж влас-
ного нерухомого майна, надання в оренду 
й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна, консультування з пи-
тань комерційної діяльності й керування, 
дослідження кон’юнктури ринку та вияв-
лення громадської думки, будівництво 
житлових і нежитлових будівель.

Але, окрім Н. Нечитайло, тут є ще один 
засновник, якому належить 50% підприєм-
ства — такий собі Валерій Присяжний, 
який проживає в м. Хмельницькому.  

Для того, щоб створити це підприєм-
ство, Н. Нечитайло з В. Присяжним скину-
лись по 500 гривень: статутний фонд ТОВ 
«Аверс ЛТД» складає 1 тис. грн. 

Шосте і, мабуть, найбільш серйозне під-
приємство у цьому списку — вже відоме 
нам підприємство «Вишгородміськрекон-
струкція-1». Саме це підприємство прово-
дить забудову по пров. Прожекторному в 
нашому місті і, можливо, якось пов’язане 
із порушенням кримінальної справи проти 
Вишгородського міського голови Олексія 
Момота.

Отже, хто його засновники?
Тут все не так просто, як в інших під-

приємствах, керованих Н. Нечитайло.
33,33% статутного фонду володіє такий 

собі Олександр Осика, ще 33,33% має 
Сергій Соловей. А от третій засновник — 
юридична особа, а, саме, — №1 із спи-
ску, про який йдеться, — ТОВ «1-Вишго-

родінвестбуд». Де, як ми пам’ятаємо, два 
засновники — Надія Нечитайло та Інна  
Фаста. 

Саме тому О. Осика та С. Соловей «ски-
нулися» для створення цього підприєм-
ства по 670 тис. 650 грн., а Н. Нечитайло 
з І. Фастою не внесли в його статутний 
фонд ні копійки. 

Весь статутний фонд підприємства 
складає 2 млн. 12 тис. грн.

Види діяльності: купівля та продаж 
власного нерухомого майна (основний), 
надання в оренду й експлуатацію влас-
ного чи орендованого нерухомого май-
на, консультування з питань комерційної 
діяльності й керування, організація будів-
ництва будівель.

Контактна інформація — оф. 7 в буд. 
№1 по вул. Шолуденка. Хто не знає — це 
стара будівля «Еко-маркету».

Сьоме підприємство із списку —  ТОВ  
«Перша юридично-консалтингова ком-
панія».  

Види діяльності: діяльність приватних 
охоронних служб (основний), обслугову-
вання систем безпеки, проведення розслі-
дувань, надання в оренду й експлуатацію 
власного чи орендованого нерухомого 
майна, агентства нерухомості, діяльність 
у сфері права, консультування з питань 
комерційної діяльності й керування, інша 
професійна, наукова та технічна діяль-
ність.

Статутний фонд складає 63 тис. грн. і 
100% його належить Н. Нечитайло.

Нарешті, останнє підприємство з цього 
списку — ТОВ «Комфортплюс». Мабуть, 
це одне з перших підприємств, заснова-
них Н. Нечитайло, оскільки існує воно аж 
з 2007-го року.

Види діяльності: будівництво будівель 
(основний), інші роботи з завершення бу-
дівництва, діяльність у сфері інжинірингу, 
інші монтажні роботи.

Статутний фонд — 50 тис. грн.
Однак, тут, як бачите, є примітка: «Дата 

відкриття виконавчого провадження щодо 
юридичної особи (для незавершених ви-
конавчих проваджень) 19-11-2015;19-05-

2015. Що означає: підприємство, швидше 
за все, судом визнано боржником.  

Отже, 8 підприємств. 
ТОВ «1-Вишгородінвестбуд»: дата 

реєстрації — 16.09.2015 р., засновники    
Н. Нечитайло, І. Фаста.

ТОВ «Агрохолдінг «Київщина»: дата 
реєстрації — 21.01.2015 р., засновники Н. 
Нечитайло, Л. Слісаренко.

ТОВ «Будконструкція-2014»: дата 
реєстрації — 13.03.2014 р., засновники Н. 
Нечитайло, С. Гончар.

Міжнародний благодійний фонд 
«Надія Київщини»: дата реєстрації — 
25.02.2014 р., засновники Н. Нечитайло, 
Д. Мусієнко, Г. Майсурадзе.

ТОВ «Аверс ЛТД»: дата реєстрації — 
06.11.2013 р., засновники Н. Нечитайло, 
В. Присяжний.

ТОВ «Вишгородміськреконструк-
ція-1»: дата реєстрації — 22.06.2012 р., 
засновники О. Осика, С. Соловей, ТОВ 
«1-Вишгородінвестбуд».

ТОВ «Перша юридично-консал-
тингова компанія»: дата реєстрації — 
10.09.2009 р., засновник Н. Нечитайло.

ТОВ «Комфортплюс»: дата реєстрації 
— 16.10.2007 р., засновник Н. Нечитайло.

Однак, це — далеко не всі підприєм-
ства, які пов’язані з Н. Нечитайло. 

Наприклад, ТОВ «Вишгородміськрекон-
струкція-1» є замовником будівництва по 
пров. Прожекторному у Вишгороді, а під-
рядником є ТОВ «Євробуд-77». Те саме 
ТОВ «Євробуд-77», заступник директора 

якого Д. Семенчук, начебто, написав за-
яву до СБУ про те, що О. Момот, начебто, 
збирається вимагати у нього хабар в 500 
тис. гривень. Хоча, як пізніше з’ясувалося, 
Д. Семенчук ніколи не працював заступ-
ником директора цієї компанії і цієї заяви 
не писав. Скориставшись його паспортом, 
заяву написав такий собі Костянтин Ра-
пота, досвідчений шахрай, якого, за його 
словами, змусила до цього група людей, 
куди входили, в тому числі, і працівники 
правоохоронних органів.

До речі, директор ТОВ «Євробуд-77» Є. 
Дука заявив, що він жодних претензій до 
О. Момота не має.

Звичайно ж, ми знайшли цю компанію в 
Інтернеті і з’ясували, що:

— зареєстрована вона 08.08.2014 р.;
— має наступні види діяльності: елек-

тромонтажні роботи, інші роботи із завер-
шення будівництва, покрівельні роботи, 
інші спеціалізовані будівельні роботи, ор-
ганізація будівництва будівель, будівни-
цтво житлових і нежитлових будівель (ос-
новний);

— з 14.06.2016 р. керівником компанії 
став Олександр Пенязь (змінив Є. Дуку);

— статутний фонд товариства складає 
151 тис. грн. 

Тепер щодо засновників товариства та 
як саме між ними розподілений статутний 
фонд.

Засновників три — Н. Нечитайло, має 
34%; (51 тис. 340 грн.), О. Осика, має 33% 
(49 тис. 830 грн.), В. Сапельников, має 
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33% (49 тис. 830 грн.).
Таким чином, виходить, що до заснов-

ників одразу двох компаній, які мають 
пряме відношення до забудови пров. Про-
жекторного (та кримінальної справи проти 
О. Момота) входять Н. Нечитайло, — до 
ТОВ «Вишгородміськреконструкція-1» 
через ТОВ «1-Вишгородінвестбуд», — та 
О. Осика, — в обох випадках як фізична 
особа. 

Хто такий Олександр Осика і чи має він 

якесь відношення, наприклад, до колиш-
нього одіозного народного депутата від 
БЮТ Сергія Осики, якого, по-перше, вва-
жають ідеологом і хрещеним батьком тен-
дерної мафії в Україні, по-друге — одним 
із найбільших латифундистів в Київській 
області? Це цілком можливо допустити, 
оскільки, як ми пам’ятаємо, двоє достат-
ньо наближених до Н. Нечитайло людей, 
— Д. Мусієнко та Г. Майсурадзе були чи то 
помічниками, чи то радниками, відповід-

но, у  нардепів Б. Губського та С. Осики. 
А С. Осика тоді разом з нардепами В. Пи-
саренком та І. Савченком входив до групи 
Б. Губського — очільника аграрного лобі 
БЮТ у ВР України. 

Однак, родинників зв‘язків О. Осики з С. 
Осикою нам відслідкувати не вдалося, — 
якщо вони і існують, то ретельно видалені 
із світової мережі. Точно відомо про О. 
Осику лише те, що він:

— ще в жовтні 2012 р. на довиборах у 
Київміськраду був кандидатом  в депута-
ти по 75-му виборчому округу (1982 р. н., 
позапартійний, голова секретаріату Мо-
лодіжного об’єднання «Молодь — надія 
України», проживає в місті Києві);

— є засновником і керівником «Реклам-
но-кур’єрської служби «Соната», яка, 
також, зустрічається в оголошеннях під 
назвою «Рекламна служба «Соната» та 
надає цілий ряд послуг, — від реклами в 
під’їздах елітних будинків до реклами на 
транспорті;

— є керівником ТОВ «Соната груп», де 
єдиний засновник, наскільки я розумію, — 
його дружина Оксана Осика.   

Щодо Віталія Сапельникова.
Після того, як я набрав це прізвище в 

пошуковій системі Google, першим ви-
світився запис «Компанія «1-Вишгород-
міськбуд».

З’ясувалося, що це — ще одна, вже 
дванадцята компанія, до якої має пряме 
відношення Н. Нечитайло. Отже, код 
ЄРДПОУ — 40013434, дата реєстрації — 
16.09.2015 р., знаходиться в м. Вишнево-
му, керівник з 05.09.2015 р. (розпоряджа-
тися майном та коштами товариства на 
суму, що не перевищує 50000 гривень) 
— Є. Дука, види діяльності: інші спеціалі-
зовані будівельні роботи, комплексне об-
слуговування об’єктів, неспеціалізована 
оптова торгівля, купівля та продаж влас-

ного нерухомого майна, надання в оренду 
й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна, будівництво житлових 
і нежитлових будівель (основний).

Щодо засновників та статутного фонду. 
Картина один в один повторює заснов-
ників ТОВ «Євробуд-77»: їх троє — Н. Не-
читайло, має 34%; О. Осика, має 33%,  В. 
Сапельников — 33%. Відсотки ті ж самі, 
але суми зовсім різні: оскільки весь ста-
тутний фонд складає 1 тис. грн., то у Н. 
Нечитайло, відповідно — 340 грн., а у О. 
Осики з В. Сапельниковим — по 330 грн. 

Що Інтернет ще розповів про В. Сапель-
никова? Передусім, що він є керівником 
підприємства ТОВ «Праймпак», яке за-
сновано Аллою Василець та Наталією 
Марунич. Це товариство зареєстровано  
03.06.2015 р. з такими видами діяльності: 
виробництво тари з пластмас (основний), 
неспеціалізована оптова торгівля, інші 
види роздрібної торгівлі в неспеціалізо-
ваних магазинах. А. Василець і Н. Мару-
нич мають по 50% статутного фонду, який 
складається з 10 тис. грн.  А ще — що 
В. Сапельников 1971 р. н., має середню 
освіту, живе в м. Боярці і є членом партії 
«Соціалісти». І що по спискам цієї партії 
балотувався як до Боярської міської ради, 
так і до Київоблради. Оце, в принципі, і 
все. Звичайно, виникає питання: а чим же 
такий цінний гр-н В. Сапельников для Д. 
Мусієнка та Н. Нечитайло, що вони взя-
ли його в засновники ТОВ «Євробуд-77»? 
Тим, що він керує ТОВ «Праймпак», який 
виробляє пластикові миски та торгує 
ними? Навряд чи...

От, взяти, наприклад, одного із співза-
сновників ТОВ «Вишгородміськрекон-
струкція-1» С. Солов’я. Так це ж — фігура! 
Про нього легенди ходять!.. 

В. Борзовець
(Продовження в наступному номері) 
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Забудова Вишгорода

навівши приклад з будівництвом 
ТОВ «БК Профрембуд» «Фран-
цузького бульвару» по Шолуден-
ка, 24, був абсолютно правий.

Ще кілька місяців тому, за цією 
адресою, дійсно, ніякого бага-
топоверхового будівництва не 
велося. Та й не могло вестися, 
оскільки всі 14 земельних діля-
нок, на яких заплановано звести 
5 стоквартирних будинків, були 
виділені «для будівництва і об-
слуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) (02.01)». 
Іншими словами, тут мали б бу-
дуватися приватні житлові бу-
динки. По одному на ділянку. Ну, 
ще, сарай. Ну, ще гостьовий бу-
диночок. Ну, ще банька... Але ж 
не може приватний житловий бу-
динок бути вище трьох поверхів. 
Тим паче — гостьовий. Не кажучи 
вже про баньку. Правда? 

Хоча... З іншого боку, дивля-

(Початок на стор-х 1, 4-5) чись яка діляночка... Тож, да-
вайте звернемося до публічної 
кадастрової карти України і поди-
вимося, що це за діляночки. Для 
зручності я їх, навіть, пронумеру-
вав.  

Ділянка №1. Кадастровий но-
мер — 3221810100:01:104:0012. 
Площа — 0,1 га.

Ділянка №2. Кадастровий но-
мер —  3221810100:01:104:0014. 
Площа — 0,1 га.

 Ділянка №3. Кадастровий но-
мер — 3221810100:01:085:0301. 
Площа — 0,4 га. 

Ділянка №4. Кадастровий но-
мер — 3221810100:01:087:6003. 
Площа —0,4 га. 

Ділянка №5. Кадастровий но-
мер — 3221810100:01:092:6002. 
Площа — 0,8 га.

Ділянка №6. Кадастровий но-
мер — 3221810100:01:104:0020. 
Площа — 0,1 га. 

Ділянка №7. Кадастровий но-
мер — 3221810100:01:100:6001. 

Площа — 1,2 га.
Ділянка №8. Кадастровий но-

мер — 3221810100:01:104:0017.  
Площа — 0,1 га.

Ділянка №9. Кадастровий но-
мер — 3221810100:01:104:0015. 
Площа — 0,1 га.

Ділянка №10. Кадастровий но-
мер — 3221810100:01:104:0008. 
Площа — 0,1 га.

Ділянка №11. Кадастровий но-
мер — 3221810100:01:104:0007. 
Площа — 0,1 га.

Ділянка №12. Кадастровий но-
мер — 3221810100:01:104:0006. 
Площа — 0,1 га.

Ділянка №13. Кадастровий но-
мер — 3221810100:01:104:6002. 
Площа — 0,25 га.

Ділянка №14. Кадастровий но-
мер — 3221810100:01:104:6003. 
Площа — 0,25 га.

Дійсно, на такій ділянці, як №7, 
— 1,2 га, — можна побудувати не 
один, а, наприклад, два будинки. 
Або й три. А якщо розділити на 

12 ділянок, по 10 соток кожна, то 
і всі дванадцять... Тут, правда, 
особисто в мене виникає питан-
ня: а що ж це за такий щасливий 
громадянин, що отримав аж 1,2 
га «для будівництва і обслуго-
вування житлового будинку, го-
сподарських будівель і споруд»?  
Чи це був не один громадянин, а 
кілька? Які, отримавши земельні 
ділянки «на халяву», потім пе-
репродали їх забудовникам? Чи, 
може це були просто підставні 
особи, які безкоштовно отримали 
земельні ділянки під індивідуаль-
не житлове будівництво, а потім 
передали їх замовнику — ТОВ 
«БК Профрембуд»?

Припинивши договір оренди з ПАТ «КПМК-2», депутати показали
хто «в домі хазяїн». Отже, перемога? Ні — глухий кут,  в який
загнала себе міська влада власною злочинною бездіяльностю!
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Товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «ВВВ»

Вишгородському міському голові
Момоту О. В.    
засновника газети «На самом деле»
Борзовця Віталія Володимировича

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

        
         Прошу Вас повідомити:

яким саме громадянам, коли саме (рішенням якої сесії міської ради) і на яких підста-
вах були виділені земельні ділянки за наступними кадастровими номерами:

— під індивідуальне житлове будівництво:
1) 3221810100:01:104:0012 — 0,1 га, 2) 3221810100:01:104:0014 — 0,1 га, 
3) 3221810100:01:085:0301 — 0,4 га, 4) 3221810100:01:087:6003 — 0,4 га, 
5) 3221810100:01:092:6002 — 0,8 га, 6) 3221810100:01:104:0020 — 0,1 га, 
7) 3221810100:01:100:6001 — 1,2 га, 8) 3221810100:01:104:0017  — 0,1 га,
9) 3221810100:01:104:0015 — 0,1 га, 10) 3221810100:01:104:0008 — 0,1 га,
11) 3221810100:01:104:0007 0,1 га, 12) 3221810100:01:104:0006 — 0,1 га,
13) 3221810100:01:104:6002 — 0,25 га, 14) 3221810100:01:104:6003 — 0,25 га;
— під садівництво:
15) 3221810100:01:104:0041 — 0,12 га, 16) 3221810100:01:104:0042 — 0,12 га;
— під ведення особистого селянського господарства:
18) 3221810100:01:035:6002 0,8 га.

Прошу звернути увагу на:
а) положення ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яким встанов-

лено, що «не може бути обмежено доступ до інформації про користування чи розпоряд-
ження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів».

б) положення п. 6 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформації», яким закрі-
плено обов’язок розпорядника інформації «надавати достовірну, точну та повну інформа-
цію, а також у разі потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації.

в) встановлені у ч. 2 ст. 15 та ст. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» 
строки, відведені для надання такої інформації, а також відповідальність за порушення 
законодавства про доступ до публічної інформації, встановлену статтею 24 ЗУ «Про 
доступ до публічної інформації».

Інформацію прошу надати в письмовій формі у термін, визначений чинним 
законодавством України на зазначену адресу та в електронному вигляді на е-mail: 
nasamomdele@ukr.net.

06.07.2017 р.   
                Засновник газети «На самом деле»                             В. В. Борзовець

Справа в тому, що індивідуаль-
на забудова — це зовсім не бага-
топоверхова забудова. І будувати 
багатоповерхівки на ній заборо-
нено. Як правило, це робиться 
для того, щоб обійти громадські 
слухання. Тим паче, що на плані 
зонування Вишгорода саме це 
місце позначене, як Ж-1(А): зона 
садибної забудови. А будуєть-
ся п’ять дев’ятиповерхових бу-
динків, кожен — на 100 квартир. 
Це — додатково, приблизно, 
ще півтори тисячі жителів міста. 
А влада, — і відповідні відділи 
міськвиконкому, і виконком, і де-
путати, — мовчать...

В. Борзовець

Від редакції
Незабаром ТОВ «БК Проф-

рембуд» звернеться до міської 
ради з проханням поміняти ці-
льове призначення всіх вище 
перерахованих земельних 
ділянок під багатоповерхову 
забудову. І ми не сумніваємо-
ся, що депутати за таку зміну  
проголосують. Особливо не 
задумуючись над тим, в які са-
дочки і школи підуть дітки но-
вих мешканців міста...

Із сайту PROF GROUP (http://
prb.kiev.ua/page/vishgorod-
sholudenka24-s1/) щодо прода-
жу квартир в ЖК «Французький 
бульвар»:

«Рядом с Французским буль-
варом расположены 4 садика, 3 
школы, Лицей при КПИ, поэто-
му не возникнет трудностей 
с выбором учебного учрежде-
ния для Вашего ребенка». 

Отак. «Трудностей не возник-
нет»...


