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Независимый еженедельник

50-та сесія міськради

(Продовження на стор. 7)

Кому сьогодні належить газета «Вишгород»?
До Вишгородської міської ради вона, начебто, більше стосунку не має, оскільки стала приватною. Однак, є питання...

...Та до директора ТОВ «Поліські нови-
ни» Л. Янчук-Олексій ми так і не додзво-
нились. Але, можливо, ситуацію з ТОВ 
«Газета «Вишгород» трохи прояснять рі-
шення останньої сесії міської ради щодо 
вишгородської комунальної газети? 

Уього їх було два: «Про припинення 
чинності рішення №48/9 від 21.12.2018 
р.» та «Про припинення шляхом ліквідації 
Комунального підприємства «Редакція га-
зети «Вишгород». 

Іншими словами, припинивши чинність 

В минулому номері ми розповіли про те, що комунальна газета «Вишгород», 
засновником якої майже 25 років була міськрада, два роки готувалась до прива-
тизації. Доки, нарешті, 21 грудня 2018 р. міськрада не прийняла рішення №48/9 
«Про реформування друкованого засобу масової інформації газети «Вишгород» 
та КП «Редакція газети «Вишгород». Згідно з ним, газета мала бути перетворена 
«редакцію членами її трудового колективу в суб’єкт господарювання із збере-
женням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямова-
ності...». Очолити цей процес повинен був директор КП В. Ткач.

Однак, ми з’ясували, що відбувалося це «перетворення» якось дивно.  28 груд-
ня 2018 р., як свідчить  Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР), він почав процедуру 
ліквідації КП «Редакція газети «Вишгород». 

А 21 січня вже цього року у тому ж ЄДР з’явився запис про реєстрацію нової 
юридичної особи — ТОВ «Газета «Вишгород». Її співзасновниками стали шесте-
ро членів трудового колективу з восьми: В. Ткач, М. Крадожон, А. Максімов, І. 
Поліщук, В. Шмигора та В. Яковенко. Директором — В. Шмигора. Ще двоє — М. 
Кочелісова та Я. Тимошенко (Бень) чомусь у співзасновники взагалі не потрапи-
ли. Зате з’явився такий собі киянин Віктор Валерійович Романюк. Причому — з 
контрольним пакетом акцій в 67%.

Зацікавивишись персоною В. Романюка, ми з’ясували, що 23 листопада 2018 
р. на світ народилося ще одне ТОВ за участю В. Романюка — «Поліські новини», 
яке знаходиться в смт Красятичі по вул. Воздвиженській в буд. 10. Однак, в цьо-
му ТОВ наш В. Романюк виявився одноосібним засновником. З розміром статут-
ного капіталу в 100 тис. грн. І з видами діяльності повністю ідентичними  ТОВ 
«Газета Вишгород». А от директором цього ТОВ стала наша землячка, колишня 
працівниця районного радіо Лілія Янчук-Олексій. 

Припустивши, що ТОВ «Поліські новини» створене задля правонаступництва 
редакції районної газети «Новини Полісся», яка знаходиться в цих же Красяти-
чах за адресою вул. Жовтнева, 81, ми здивувались тому, що серед засновників 
цього ТОВ немає жодного члена трудового колективу редакції районної газети. І 
вирішили з’ясувати подробиці цієї ситуації у Л. Янчук-Олексій... 

рішення №48/9 від 21.12.2018 р.», міська 
рада передумала реформувати газету та  
комунальне підприємство, яке виконува-
ло функції видавця газети. Адже рішен-
ня №48/9 від 21.12.2018 р., якщо хто не 
пам’ятає, називалося саме так: «Про ре-
формування друкованого засобу масової 
інформації  газети «Вишгород» та КП «Ре-
дакція газети «Вишгород». А замість цього 
вирішило просто відмовитися від редак-
ційного свідоцтва, а КП «Редакція газети 
«Вишгород» — ліквідувати. 

Так раніше виглядала газета Вишгородської міської ради «Вишгород» 

... А так зараз виглядає приватна газета «Вишгород»

Сесію міської ради, яка відбулася 28 лютого ц. р., можна вва-
жати дуже знаковою, оскільки вона наглядно продемонстру-
вала, що одна частина суспільства, — владна, — не те що не 
бажає ніяких змін, а противиться їм з усіх сил. Тоді як інша ча-
стина — прості люди, — і бажає змін, і змінюється сама.  

Більше за все тішить і вселяє надію те, що зміни відбувають-
ся в середовищі АТОвців — людей, які нещодавно захищали 
Україну на її сході. І яких, — що там приховувати, — влада часто 
намагається використати, користуючись підвищеним патріо-
тичним настроєм цих людей. Таких окремих «прикормлених» 
місцевою владою АТОвців вишгородці вже декілька разів мали 
змогу спостерігати на сесіях міськради. Ну, наприклад, хоча б 
тоді, коли 26 червня минулого року, під час 41-ї сесії міськради 
представники Нацкорпусу намагалися занести до сесійної зали 
кілька мішків зі сміттям із стихійного звалища на вул. Ватутіна, 
69-Г. І коли саме «прикормлені» АТОвці разом з місцевими полі-
цейськими стали на захист «порядку, депутатів і О. Момота» 
(див. № №7(320) від 30.07.2018 р.).

Втім, про все по порядку...    

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

(Продовження на стор. 4-5)
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Т. Шевченку — 205 років
Шевченківське свято у Вишгороді

Точка зрения

«Русский мир», который построил Петр

Но давайте разберемся, 
что такое «русский мир»? 
Это не только территория. 
Это прежде всего менталь-
ность. Свод писаных и непи-
саных правил и принципов,  
по которым живут люди в 
«русском мире».

Прежде всего, в русском 
мире — власть сакральна. 
Она дана народу свыше. Бо-
гом, проведением, судьбой. 
Власть священна, не обсуж-
дается и не критикуется. Ее 
принимают такой, какая она 
есть. Власть почти никогда 
не ошибается. А если и оши-
бается — народ должен это 
стойко принять и бороться с  
последствиями. Если власть 
— это единственный гарант 
безопасности и стабильно-
сти ей прощают очень мно-
гое. Власть нельзя менять. 
Политическая конкуренция 
— зло, а сменяемость вла-
сти — причина смуты. Сме-
нить власть означает ввер-
гнуть государство в «темные 
времена», в революции и 
бунты. А этого допускать 
нельзя. Власть обеспечива-
ет стабильность государства 
и общества.

Враги, страх и война — 
важнейшие понятия «рус-
ского мира». Сплочение и 
мобилизации является од-
ним из важнейших элемен-
тов такого мировоззрения. 
«Весь мир против нас. И нам 
нужно выстоять в этой борь-
бе». Единение общества во-
круг правителя для борьбы с 
врагом, любовь к государю и 
к державе — это путь к само-
спасению. Война с врагами 
и страх делают государство 
крепче, а народ сплочение.

Внешний враг для «рус-
ского мира» — США. Но 

есть еще и внутренний враг. 
Гнилые либералы, полити-
ческие конкуренты, масоны, 
агенты мирового сионизма 
и капитализма. Критиковать 
власть могут лишь враги. 
Каждый критик власти — яв-
ный враг или тайный агент 
врага. Они опасны, лживы, 
безнравственны, смешны, 
нелепы и бесперспективны. 
Поэтому не имеют поддерж-
ки народа. С ними нужно 
расправляться не задумы-
ваясь. Стоит пойти у них на 
поводу, как в стране сразу 
же начнется смута как в тра-
гичные 90-е. Врагов много. А 
президент — всегда один.

Еще одна угроза благопо-
лучию — свободные СМИ. 
Все должны говорить и пи-
сать о власти только хоро-
шее. Критике здесь не ме-
сто. Она может развалить 
государство. СМИ должны 
быть под контролем. Жур-
налистика «русского мира» 
— это когда власти задаются 
удобные вопросы. Это когда 
в интернете и на телевиде-
нии разоблачают врагов и 
восторгаются достоинства-
ми первых лиц государства, 
славят победы родного оте-
чества и подвиги спецслужб. 
Неудобные вопросы — это 
удел враждебных провока-
торов. Они — информаци-
онные диверсанты и сабо-
тажники.  В «русском мире» 
нет журналистики. Есть от-
лаженная и активно работа-
ющая информационная ин-
дустрия пропаганды.

Духовные скрепы — отли-
чительный элемент «русско-
го мира». Церковь, религия и 
вера тут не отделена от госу-
дарства. Тут это часть поли-
тики. Только единая церковь 

может управлять духовными 
делами народа. Это не лич-
ное дело каждого человека. 
Есть единая духовно-рели-
гиозная линия, определен-
ная государством. Нарушив 
ее, ты становишься небла-
гонадежным. И попробуй 
только оскорбить чувства ве-
рующих своей свободой со-
вести. Ответишь по закону.

«Русский мир» — это ие-
рархиезированное, сослов-
ное общество. Чем ближе 
ты в этой пирамиде к вер-
ховной власти, тем выше 
твое благополучие и тем 
больше у тебя возможно-
стей. В эту картинку непло-
хо вписываются олигархи, 
крупный капитал и сановные 
чиновники. «Царь» окружает 
себя «боярами». Олигархи 
в «русском мире» делятся 
на своих и чужих. «Хорошие 
олигархи» приняли политику 
власти. А «плохие» сбежали 
за границу. Сели в тюрьму, 
как Ходорковский. Или «слу-
чайно» утонули в ванной, как 
Березовский. Все правиль-
ные олигархи состоят в ко-
оперативе Озеро, являются 
частью власти, имея доступ 
ко всем государственным бо-
гатствам и пользуясь всеми 
привилегиями. Коррупция 
принимается как данность, 
как естественное состояние 
феодальной экономики.

В «русском мире» чинов-
ник никогда не будет жить, 
как простой гражданин. Это 
не по чину. Уважение тут 
определяется его положе-
нием на властной пирамиде,  
его лояльностью к режиму и 
его связями. У него нет обыч-
ной квартиры, он не ездит на 
работу велосипедом. Он жи-
вет в собственном загород-

ном дворце и ездит на рабо-
ту по встречке с мигалками. 
Их кабинеты находятся в го-
сударственных «дворцах» с 
длинными коридорами, ков-
ровыми дорожками, столами 
с малахитовыми пресс-па-
пье и лепниной на потолках.

Подождите, но если убрать 
из текста Путина, Кремль, 
Москву и Россию — то все 
это и нам очень знакомо. Все 
это и про нашу власть. Род-
ную украинскую. Разве не это 
нам с экранов телевизоров, 
с рекламных плоскостей на 
улице и в Интернете постоян-
но предлагает наш президент 
— Петр Порошенко?

Политика страха перед 
нападением врага. Устой-
чивый симбиоз двух прези-
дентов, когда обоим выгодно 
поддерживать образ врага. 
Для Путина — это Украина, 
которая легла под США. А 
для Порошенко — Путин, 
Кремль и война на востоке 
Украины.

Все конкуренты нашего 
президента — враги и агенты 
Кремля. Все, кто его критику-
ет — пятая колонна. Ему нет 
альтернативы. Или он, или 
Путин нападет! И религия те-
перь стала государственным 
делом. А получение Томоса 
главным событием в истории 
страны.  Не новые дороги, не 
5G-интернет по всей стра-
не, не скоростные поезда и 
автобаны из Киева в Евро-
пу, не собственные заводы 
электромобилей, не ракето-
строение и инновационная 
экономика, а духовные рели-
гиозные скрепы собственно-
го национального разлива.

Сословно-феодальная 
экономика, как и в «русском 
мире», куда выгоднее для 
нашего президента, чем 
экономика независимая и 
креативная. Никуда не де-
лись олигархи, прежние хо-
зяева жизни. Теперь у них 
новый покровитель — один 
и главный олигарх в прези-
дентском кресле. Теперь 
дань течет в его кабинет. Его 
преданные вассалы полу-

чают в стране целые отрас-
ли экономики в промысел, 
окружение — должности во 
властных кабинетах и целые 
вновь создаваемые мини-
стерства. А несговорчивым 
путь в Амстердам, Женеву 
или Израиль, лишение граж-
данства, а их активам — на-
ционализацию. 

Стиль жизни нашего пра-
вителя, такой же, как и у его 
предшественника. Такой же 
многогектарный маєток с 
личной церковью. Кортежи 
с мигалками. И тот же каби-
нет с тяжелыми шторами на 
окнах, за которыми улица, 
отгороженная высоким чу-
гунным забором от простых 
людей.

Свобода слова? Да пока 
ее у нас больше,  чем в РФ. 
Но за пять лет Петр Алексе-
евич настойчиво брал ме-
диа-пространство под свой 
контроль или лично или с 
помощью своих вассалов. 
Дадим ему еще пять лет, и 
свобода слова будет только 
в интернете. Но и в интерне-
те идет активная работа его 
личных информ-войск. Они 
мочат всех неугодных, обма-
зывая грязью всех, кто осме-
лился быть несогласным. А 
сам президент лично читает 
посты критиков в Фейсбуке 
и может лично отчитать по 
телефону за неправильную 
позицию. А будешь настой-
чивым — тобой займется 
СБУ или прокуратура.

Вспомните, Путин внача-
ле был демократом. И пер-
вый свой срок «поднимал 
Россию с колен» под общие 
аплодисменты либеральной 
публики. А потом был второй 
срок. Третий. И что такое 
ротация власти россиянам 
пришлось забыть. Как и про 
права и свободы.

Думаете такой сценарий 
не для нас? Мы не видим 
этих угроз ослепленные 
своим «стокгольмским син-
дромом» поддержки прези-
дента, которого избрали в 
2014-м. Принимая патрио-
тический «гипноз» хозяина 

Банковой, нам не хочется 
терять иллюзию, что мы на 
правильной стороне барри-
кад. Мы глохнем и слепнем, 
когда вдруг натыкаемся на 
преступную сущность нашей 
власти. Мы теряем память 
и уже не помним, что сегод-
няшний президент — быв-
ший член фракции СДПУ (о), 
политик, стоявший у исто-
ков создания объединения 
За ЕДУ вместе с Партией 
регионов, бывший министр 
экономического развития и 
торговли в правительстве 
Азарова при президенте 
Януковиче. Мы не замеча-
ем его бизнес-связей с РФ, 
участия в олигархических 
коррупционных схемах. Не 
хотим видеть его сотрудни-
чества с Медведчуком в об-
щении с Кремлем.

Так идем ли мы прочь от 
Москвы? В Европу. Где сме-
няемость власти — это хоро-
шо. Где честные выборы без 
подкупа — это норма. Где 
закон один для всех. Чинов-
ники живут жизнью среднего 
класса, ездят на работу ве-
лосипедом. Где, чем больше 
свободных СМИ, тем лучше. 
В Европу, где люди свобод-
ны в своем мировоззрении. 
Где разнообразие культур, 
взглядов и религий в поряд-
ке вещей. И закон защищает 
всех в равной степени. Где 
государство старается не 
вмешиваться в жизнь граж-
дан и в экономику. Где ува-
жают предпринимателя и на-
логоплательщика, а власть 
— наемный и подконтроль-
ный сервис для граждан. 
Где общественным трендом 
является наука, технологии, 
прогресс, а не религия.

А то, что уже пять лет стро-
ит в Украине Петр Порошен-
ко — это его личный «русский 
мир», одетый в вышиванку 
украинского патриотизма. 
Дадим ему еще пять лет и 
отличий Киева от Москвы 
можем уже не найти. Жить в 
таком мире я не хочу. А вы?

Сергей Гайдай
политтехнолог

Украинский президент превратил патриотизм в поли-
тический товар. И весьма успешно продает его избира-
телям. «Ми йдемо своїм шляхом!», «Геть від Москви!». 
Скажем Путинской Империи Зла, имперскому и совет-
скому прошлому: «остаточне, прощавай!» Мы идем в 
Европу. В ЕС и в НАТО! Это едва ли не самый важный 
аргумент его избирательной кампании. Да, нам опреде-
ленно не хочется жить в «русском мире». Для нас  Евро-
майдан был о том, что мы – не «русский мир». Что мы 
часть Европы. Мы европейцы. И Украина — не Россия.

9 березня, у 205-ту річницю народження українського Кобзаря Т. Г. Шевченка  
біля пам’ятника поету в центрі Вишгорода зібралися його прихильники та гості 
міста. Організаторами  свята стали Вишгородський районний клуб інтелігенції , 
ГО «Дієва громада міста Вишгорода», ГО «Центр розвитку громади» та Благодій-
ний фонд «Покоління».

...А за кілька  тижнів до свята у Facebook було оголошено творчий флешмоб 
«Тарасовими стежками», присвячений Шевченківським дням.

За умови флешмобу по-
трібно було зняти відео, чи-
таючи твір Т. Шевченка на 
фоні його пам‘ятника біля 
ДК «Енергетик», виста-
вити це відео з хештегом 
«тарасовими стежками» у 
себе на сторінці та підпи-
сатися на профіль Місто.
UA, відмітивши 2-х друзів в 
коментарях під постом про 
флешмоб.

За перше місце автори 
флешмобу обіцяли 5000 
грн., за друге — дводен-
ну подорож до Львова на 
двох, за третє — 2 квитки 
в театр ім. Івана Франка на 
драму «Verba» (Лісова піс-
ня) Лесі Українки.

...Незважаючи на те, що 

людей на свято офіційно 
не організовували, воно, 
таки, вдалося. Причому, 
його «зробили» не офі-
ційні виступи голови рай-

онної ради Р. Кириченка 
та заступника голови РДА 
Ю. Деркача, а, наприклад, 
вступне слово голови ГО 
«Спадщина» С. Сідляр, 

промова голови Лугансь-
кого обласного об’єднання 
ВУТ Просвіта ім. Т. Шев-
ченка В. Семистяга, вірші 
народного артиста України 
поета-пісняра Вадима Кри-
щенка, виступи ведучих 
Богдана Черненка та Ана-
стасіїї Ягодки — учнів 10-А 
класу СШ «Сузір’я».

Запам’яталися присут-
нім і виступи інших дітей: 

семикласників з гімна-
зії «Інтелект» Михайла  
Закуцького, Андрія По-
хиталюка, Дарії Швець, 
Дениса Малишева, де-
сятикласників з ЗОШ №1 
Сергія Борисевича, Таісії 
Кожемяко й Ангеліни Вовк, 
восьмикласників Технічно-
го ліцею Валерії Зайченко 
та Марії Шостак.  

Перше місце в флеш-
мобі зайняла відома виш-
городська активістка Надія 
Романів, друге — Артем 

В’яліцин (7-Б гімназії «Ін-
телект»), третє — Марія 
Напльокова, учениця 7-А 
класу СШ «Сузір’я».

Призи переможцям та по-
дарунки дітям-декламато-
рам вручили депутати місь-
кої ради В. Виговський та 
Ю. Колодзян, які виступили 
спонсорами шевченківсь-
кого свята.

Наш кор. 
Фото С. Рудича

На фото (справа) —
Марія Шостак. 
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Мой город...

Facebook

Рідне місто — 
Вишгород         
@RidneMisto

6 марта в 18:44

Нарешті КП «Вишгородпастранс» поповнилось
двома новими-старими автобусами і запрацювало.
Через пень-колоду. Грабуючи міський бюджет...

Алла Петрова Какой-то театр абсурда за наши деньги. Да-
ниила Хармса не взяли бы в нашу мэрию на работу. Он в 
своем творчестве не смог подняться до таких вершин по-
тужного абсурдизма. 

Рідне місто - Вишгород Алла Петрова 
Сегодня с утра пускают уже всех, действительно 
бесплатно, но ездит тот ЛАЗ, что поменьше. Куда 
гармошку притулили, интересно 

Не льготник — не едешь!
Сегодня жители нашего города начали задаваться во-

просом, касательно проезда на новых автобусах, приоб-
ретённых КП «Вышгородпастранс», мол, как же уехать 
из Вышгорода на Героев Днепра, если берут только 
льготников?! На входе в автобус стоит контролер и отсе-
ивает не льготных пассажиров!

UPD: Алексей Викторович, хоть и не лайкает наши по-
сты, но не может не прочитать, после выхода этой пу-
бликации мер сказал, что бесплатно ездят все! Прекрас-
ная новость для жителей города!

Удивительная ситуация получается, в прошлом году, 
господин Момот убеждал депутатов и жителей нашего 
города, что необходимость создания КП «Вышгородпа-
странс» не только в том, чтобы решить транспортную 
проблему, но и избавиться от нагрузки на бюджет, кото-
рая существует из-за ежемесячных компенсационных 
выплат частному перевозчику за льготников.

Мер убеждал, что по подсчетам администрации не-
обходимо будет заплатить 5 миллионов гривен первых 

Алла Петрова немецкие ЛАЗы непредсказуемы, 
как трансформеры

Алла Петрова а может, сломалась гармошка, на 
ремонтах ведь тоже надо успевать деньги вымы-
вать

Станислав Сергеевичhttps://www.youtube.com/watch?v= 
p4uNKps-gxc
Мне еще очень нравится момент на 1:41, о не выжимании 
официального перевозчика.

Galina Pavchenko я так и не поняла... так это БЕС-
ПЛАТНЫЙ автобус? Студент может на нем бесплатно 
ездить? И откуда он отправляется? от Биллы??

Рідне місто - Вишгород Galina Pavchenko 
шара, мэм. Любой каприз, за деньги налогопла-
тельщиков...  

Матвей Зорин А когда будет работать 396 маршрут? Кто 
знает?

Рідне місто - Вишгород Матвей Зорин уже ез-
дит

Dana Dana А який це маршрут ? 397 чи 396?

Dana Dana Якщо будуть брати кошти з людей бу-
дуть так само як нелегали  

Оксана Гусейнова распечатать и заламинировать ин-
тервью мера, где он обещал на льготном автобусе во-
зить всех-всех и предъявлять в качестве проездного, как 
карта Вышгородца

Алена Корчевая Оксана Гусейнова а как ба-
бушек льготниц порадует бесплатный вайфай 
в автобусе

Оксана Гусейнова Alena Korchevaya йогур-
тами оздоровленные, вай-фаем окрыленные 
- бабули нашего городка просто двигатель про-
гресса и источник вечного вдохновения чинов-
ников.

Artem Naumenko На два автобуса, только один замди-
ректора...маловато будет

Andrij Anatolijovich Тепер та пи#дота, яка їздила на різ-
них бляхах, від дибілли, так само діє з попутками, блоку-
ють своїм бусом проїзд попуткам на ГД. 

Роман Кабанов А как изменилась ситуация с нелегала-
ми? Как они своими руками, могли отдать такой лакомый 
кусочек коррупционных дел, там ведь не меньше одно-
го-двух лямов выходит в год))

Станислав Сергеевич Никак. Просто к неле-
галам добавился распил еще нескольких сотен 
тысяч в месяц с КП.
Роман Кабанов Станислав Сергеевич сомне-
ваюсь, зачем терпеть убытки из за своей при-
хоти)

Станислав Сергеевич Роман Кабанов кому 
убытки, а кому нажива... 

Роман Кабанов Станислав Сергеевич Вы не 
совсем поняли мысль мою, если идет не закон-
ный доход то зачем его уменьшать? По чему 
не берут даже за деньги))) смешно и противно 
одновременно! 
Станислав Сергеевич Роман Кабанов для 
замыливания глаз пенсионеров. Типа, смо-
трите какой я Д’Артаньян, автобус специаль-
но для вас выделил)  
Роман Кабанов Станислав Сергеевич Это 
да, дартаньян тут просто дышит. а вот почти 
два ляма с нелегалов куда делись? Тут даже 
самый тупой поймет что эта контора для отво-
да глаз. Что делать с нелегалами и как с ними 
бороться вот в чем вопрос повестки данной 
темы)) 

Olga Lagunova И кого не пустили в этот автобус? Где жа-
лобы «пострадавших»?

Рідне місто - Вишгород Dana Dana никакой, на 
тендер ведь не попали. 

Оксана Гусейнова Рідне місто - Вишгород на-
певно тому і не мають права перевозити нікого 
окрім льготників, типу благодійний маршрут і все 

платежей за покупку автобусов и всё, дальше сами, в 
вольный путь. Был даже проведен тестовый заезд под 
чутким руководством заместителя по вопросам деятель-
ности исполнительных органов власти — Трофима Ива-
нова, во время которого, удивительным образом, с оста-
новки в центре исчезли все нелегалы, а после отъезда 
тестового автобуса вернулись на исходную позицию.

Всех нас убеждали в том, что предприятие не может 
быть убыточным, ведь есть очень точные расчеты (см. 
прикрепленное фото).

И даже в статуте КП «Вышгородпастранс» в пункте 3.2. 
прописано: «Метою діяльності Підприємства є: господар-
ська діяльність для досягнення економічних і соціальних 
результатів з метою отримання прибутку та поповнення 
бюджету.» и п. 7.1. «Основним узагальнюючим показ-
ником фінансових результатів господарської діяльності 
Підприємства є прибуток (дохід).»

Но ситуация, которую мы видим на сегодняшний день 
такова, что:

— большой двухсотместный автобус «гармошка» во-
зит только десяток льготников не имея с этого никакого 
профита;

— «маленький автобус» на 100 мест курсирует по го-
роду за смешные 4 грн с человека и, естественно, возит 
льготников бесплатно;

— КП «Вышгородпастранс» потратил уже 3 054 859,73 
грн из них 286 247,93 зарплата, 2 604 950 лизинговые 
и комиссионные платежи, 63 786 содержание офиса и 
территории, 99 875,8 за дизтопливо;

— КП «Вышгородпастранс» совершает незаконные 
междугородные «нерегулярные перевозки» при этом 

имея график передвижения с кругом в полтора часа (см. 
прикрепленное фото).

Мы решили прикинуть хотя бы примерные цифры, и 
вот что вышло:

Вышгород (Билла) – Киев (Героев Днепра) расстояние 
12 км, туда-обратно 24 км. Расход «гармошки» 28л\100км 
при скорости 60 км\ч, усредненный 35-40л. Если брать 
минимальный усредненный расход, получается 8 литров 
на круг, при стоимости дизеля 30 грн за 1 литр, 8 кругов в 
день обходятся в 2016 грн. Помимо этого, есть еще зар-
плата 10 759 грн в месяц. Выходит, уже 75 840 в месяц, 
с одного автобуса и одного водителя, без учета всего 
остального. При НУЛЕВОЙ доходности. А есть еще пара 
директоров, бухгалтеров, и далее по списку, что даже 
при подсчетах администрации должно было стоить еще 
целое состояние.

Напомним, ТОВ «Авто-Лайн» получал компенсации от 
города за перевозку льготников в размере 195 000 грн в 
месяц. Сейчас же все расходы на плечах жителей горо-
да.

Вот таким образом Алексей Викторович «борется» с 
транспортной проблемой и «экономит» городской бюд-
жет.

Мы хотим задать вопрос меру: Почему налогоплатель-
щиков, которые, по сути, оплачивают деятельность ком-
мунального предприятия, не хотят перевозить даже за 
деньги? Не из-за того ли, что из-за перевозки «воздуха» 
из бюджета города теперь можно вымывать деньги че-
рез еще одно убыточное предприятие?
Державна аудиторська служба України
NashiGroshi BIHUS.info Антикорупційний штаб

22 февраля в 15:47
Наконец-то мы смогли увидеть «НОВЫЕ» автобусы, 

которые закупил гор.совет для КП «Вышгородпастранс».
Пообщались с водителями, посмотрели документы. 

Как оказалось, автобусы не такие уж и новые, а 2015 
года выпуска. Сейчас они стоят на ул. Кургузова возле 
сервисного центра и ждут переоформления со старого 
хозяина на нового. 

Так что, кто хочет сделать праздничное селфи со ста-
рыми новыми автобусами — добро пожаловать!

P.S.: На данный момент КП «Вышгородпастранс» вы-
платил 2457500 грн аванса стомости предмета лизинга и 
147450 грн комиссии за управление кредитом.

Роман Кабанов Интересно когда это чудо было постав-
ленно на учет компании нтп стг инженеринг? И каким 
образом они там оказались и для чего? 

 нтп стг инженеринг, нет не чего не хочу сказать 
но компания с уставным капиталом в 1000грн)) 
как то подозрительно. 

Рідне місто - Вишгород Роман Кабанов 900!  

 Мы начинаем КВН

Олег Рожков http://old.kievbus.info/buses/80-a292.html

Anna Lyapota Фото их есть? 

Рідне місто - Вишгород Anna Lyapota мы не фо-
тографировали :) Момот сегодня похвастается 

Роман Кабанов Какая стоимость?

Олег Рожков http://xn----7sbbg1a2am5a.xn--p1ai/.../
gazomotorny.../27810/
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(Продовження. 
Початок на стор.1)

50-та сесія міськради

М. Калінкін, ДБК «Партнер» і ТОВ «Ніка» ЛТД передають 
забирають земельну ділянку. А ТОВ «Екопроект-2000» 

Депутатська більшість  проголосувала за будівництво
А АТОвці, навпаки, відмовилися від п’яти земельних 

ЧИ МОЖЛИВІ ЗЛОВЖИВАННЯ
ТА МАНІПУЛЯЦІЇ З НОВОЮ

СИСТЕМОЮ ГОЛОСУВАННЯ?
А почалася сесія (до розгляду 

питань порядку денного) з висту-
пу В. Виговського, який спричи-
нив цілу дискусію в сесійній залі. 
Наводимо її без скорочень.

В. Виговський: «Ви знаєте, 
що у нас відбулася зміна систе-
ми голосування. На жаль, нас, 
депутатів, ніхто не поставив до 
відома... І потім з’явився один 
документ, інший... Людина, яка 
працювала начальником оргвід-
ділу, вже її звільнили, на жаль... 
написала доповідну записку, яка 
вийшла в інтернет... І мені зада-
ють дуже багато питань. Звідки 
ця система взялася? Є тут фото-
копія записки, яку почерком Ма-
рини Гурамівни написано: список 
тих дій, які треба зробити, щоб 
вбити цей сайт, де ми раніше 
знаходились. Вказана сума, 70 
тис. грн. Потрібно за це заплати-
ти...

Нам голова розповідав, що 
нова система нам нічого не ко-
штувала. Я не полінився, зате-
лефонував у фірму, яка обслу-
говувала нашу систему раніше, 
порадився із спеціалістами, за-
давав питання тут людині, яка 
представляла розробника. І мені 
чітко було сказано, що «ми в руч-
ному режимі будемо вносити ре-
зультати голосування депутатів». 
Розумієте, до чого ми прийшли? 
Раніше завжди все було в авто-
матичному режимі: натискувала-
ся кнопка — і все автоматично 
потрапляло на сервер. Сьогодні, 
після того, як лічильна комісія 
підпише протоколи, сяде люди-

на, там десь, і все це буде вноси-
ти в ручному режимі. Я не можу 
нікого звинувачувати, бо за руку 
нікого не впіймав. Я просто запи-
тую: для чого це все робиться? 
Як по мені, пройде три місяці... 
Не вистачає нам два-три голоси? 
Давайте ми їх тихенько поміняє-
мо! І все! Це що, в 21-му столітті 
треба на людей перекладати всі 
ці речі?..

І коли була написана ця пояс-
нювальна записка, депутат Кру-
ковець звернувся з листом до го-
лови про створення депутатської 
комісії, яка має перевірити всі фак-
ти... Тому, що оця записка Марини 
Гурамівни написана ще до того, 
як поломалась та, стара «Рада». 
А вже план дій склали! Як на 
мене, це — злочин. Я звичайно не 
суддя, але це — кричущий факт. І 
з ним потрібно розібратися. Сьо-
годні я не візьму пульт для го-
лосування навіть до рук. Тому, 
що я не хочу брати участь в цих 
схемах всяких. До чого дійшли! Я 
розумію, що там сидить людина, 
яка потім набере на комп’ютері що 
захоче! Що, ми не можемо від цьо-
го всього відійти?

У мене пропозиція, про яку 
написав Круковець: створити 
депутатську комісію, найняти 
спеціалістів, зробити заключен-
ня і тоді вже приймати рішення 
— голосувати цією системою чи 
не голосувати! Я сьогодні прин-
ципово не буду нею голосувати! 
Я пропоную голосувати руками. 
Щоб все було чесно і зрозуміло!

...Окрім того, я хотів би почу-
ти коментар Тетяни Олексіївни 
(секретар ради — ред.). Яка за 
службовими обов’язками від-
повідає за роботу ради і систему 
голосування. Тетяно Олексієвно, 

вам пояснювали, що буде заміна 
системи, що за система, з вами 
хоч якось спілкувалися з цього 
приводу, погоджували це чи як?»

О. Момот: «Давайте по поряд-
ку: спочатку я відповім на те, що 
ви озвучили. 

Питання перше. Є представ-
ник розробника цієї системи, він 
скаже, в скількох десятках рад ця 
система працює. На минулій сесії 
пояснили, що ця система є сер-
тифікована. Також пояснили, що 
ця система повністю ізольована 
від зовнішнього втручання. На 
відміну від того, що було з ком-
панією «Кітсофт». З компанією 
«Кітсофт» у нас постійно виника-
ли проблеми з технічним обслу-
говуванням. 

Така ж сама система стоїть в 
районній раді. Минула сесія рай-
онної ради також не відбулася... 
Бо у них теж та система «лягла».

В. Виговський: «Ну, вона ж ляг-
ла по якійсь причині!».

І. Побідаш (із зали): «Завдя-
ки тому, що ви десь там наку-
ролєсілі, наша система не вклю-
чилась!».  

О. Момот: «У нас абсолютно 
різні сервери! Сервер районної 
ради стоїть на балконі, у нас... 
стоїть у нас. Яким чином? Думай-
те, що кажете!

Втручання в систему абсолют-
но неможливо. Вона є автомати-
зованою. І сертифікованою. Те, 
що ви не хочете голосувати, то 
ваше право. Минула сесія прой-
шла, і були якісь запитання?».

В. Виговський: «Вони появи-
лися після того, як з’явився до-
кумент! Це все було заготовле-
но раніше! Система працювала, 
а вже був написаний план дій, 
як вивести її з ладу! Я до цього 

веду!». 
(Звертаючись до зали): «Бослу-

хайте, будь ласка! Що у нас ро-
биться в міській раді!?».

О. Момот: «Валерій Павлович, 
ще раз кажу — ви зараз кажете 
речі, які просто на голову не на-
лазять. У нас всі протоколи під-
писуються! Якщо ви не в курсі. 
Я сьогодні запропоную вас в лі-
чильну комісію. От сюди сісти! 
Кожен протокол голосування 
підписується трьома членами і 
секретарем комісії! Про що ви 
кажете?! Я пропоную вас і кого 
ще... Валентину Григорівну сісти 
в лічильну кормісію! Щоб не було 
ніяких інсинуацій! Це — перше!

По-друге. Щодо звернення 
пана Круковця. Пан Круковець не 
пропонував створити депутатсь-
ку комісію. Читайте уважно, що 
запропонував пан Круковець. Він 
запропонував створити зі складу 
апарату службову комісію, яка 
проведе службову внутрішню 
перевірку. Депутатська комісія, 
якщо ви не знаєте за дві каденції 
як створюється, я вам поясню-
вати не буду. Ви як депутати мо-
жете її створити з власної ініціа-
тиви. Ми що, колись відмовляли 
депутатській комісії в доступі до 
документів? Створюйте, ініціюй-
те зараз, я підтримаю вас двома 
руками!».  

В. Виговський: «Я ініціюю!».
О. Момот: «Супер! Створюйте 

комісію, розберіться у всьому, 
нема запитань».     

Т. Бражнікова: «Дійсно, я можу 
сказати по «Кітсофту»: до них ви-
никали питання. І до сайту, який 
вони розробили. Тому, що вони 
залишили всі права на технічне 
обслуговування сайту за собою. 
Договір на обслуговування не 

підписувався в 2018 році, бо у 
них були дуже високі ціни, від-
повідно — тільки адміністратор 
міг наповнювати те, що вже було 
створено на сайті. Тому ми не 
могли видавати в панелях інші 
вікна... Відповідно, це питання 
стояло: або вдосконалення сай-
ту, або якоїсь співпраці більш 
плідної з «Кітсофт». На жаль, діа-
логу з ними не було. Ми в елек-
тронній формі з ними спілкували-
ся, постійно писали рекомендаціі 
— вони виставляли рахунки, але 
навіть недоліки, які були, вони не 
враховували. 

Щодо системи. В принципі ви 
це все знаєте, тому що началь-
ником оргвідділу все це було опи-
сано. Мені повідомили про те, що 
не може оргвідділ завантажити 
проекти в планшети і включити 
планшети в зв’язку з тим, що не-
має підключення до серверу. Тоб-
то, зв’язку системи з сервером не 
було. Відповідно, ми готувалися 
на сесію в паперовому вигляді. 
Але, враховуючи те, що це дуже 
довго, і електронне врядування 
ми запроваджуємо, ми говорили 
про те, що необхідно їх викли-
кати і усунути всі ці недоліки. 
Надійшла до мене доповідна 
записка про те, що існують непо-
ладки системи і немає з’єднання 
з сервером, це пояснювальна 
записка, вона є в матеріалах 
справи. І сесія була відкладена, 
враховуючи те, що на три години 
тоді була запланована вже роз-
ширена нарада в цьому залі, ми 
просто її не встигли би провести. 
Була оголошена перерва розпо-
рядженням на наступну дату. За 
цей час дійсно був укладений до-
говір, мені копію цього договору 
надали перед сесією, про те, що 

Запам’ятайте їх обличчя і прізвища: ці депутати захищають інтереси забудовників, а не інтереси міської громади!

Приблизно так, завдяки цим депутатам, скоро буде виглядати протилежний «Ка-
рату» бік вул. Шолуденка. Там з’явиться ще дев’ять багатоповерхівок. Отже, про-

поную на кожному будинку повісити портрети всіх двадцяти наших обранців, які на 
останній сесії міської ради проголосували за проект рішення «Про затвердження 
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Поіменне голосування 
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ще дев’яти багатоповерхівок навпроти «Карату».
ділянок в лісі, на території СТ «Енергетик
передана  як благодійна допом-
ога, наскільки я пам’ятаю, ТОВ 
«Візуальні технології». Компанія. 
Представник її тут знаходиться. 
Я з ними спілкувалася щодо мож-
ливого втручання після того, як 
ви на сесії всі ці питання ставили, 
попросила надати сертифікати і 
ліцензії на цю систему, щоб мож-
на було надіслати всім депута-
там, і завтра або після сесії я все  
це скину вам, якщо буде комісія 
працювати, будь-ласка...

Мене запевнили працівники, я 
думаю, зараз вони це ж підтвер-
дять, що  втручання в саму си-
стему електронного голосування 
неможливо. Зовнішнє. Ми про-
сили їх висвітлювати нам після 
кожного голосування результа-
ти на екран. Я так розумію: тех-
нічна можливість цього вже є? 
(Звертаючись до представника 
ТОВ «Візуальні технології»): «Я 
думаю зараз ми зможемо це по-
бачити?».

Представник ТОВ «Візуальні 
технології»: «Так, тільки не на од-
ній, а на двох-трьох сторінках...».    

Т. Бражнікова: «То тоді ви буде-
те листати на екрані, щоб всі де-
путати персвідчилися, й це займе 
якийсь час. 

І ще, саме головне, що я про-
сила, це — синхронізація резуль-
татів голосування системи на 
сайт одразу. Мене запевнили, що  
це буде реалізовано із сьогодніш-
нього дня. Тобто, можна одразу, 
як тільки на сайті з’явилось, за-
вантажувати собі в систему че-
рез смартфони.   

Також хочу наголосити на тому, 
що були іноді питання щодо лі-
чильної комісії, що якщо є ці 
бюлетні для голосування, що, 
можливо, не треба підписува-

ти. Підписувати потрібно. Ми це 
сьогодні розуміємо, тому люди, 
які ставлять свої підписи в цих 
бюлетенях, вони засвідчують ті 
результати голосування, які є. 
Тобто в паперовому вигляді так 
само зберігаються ці результа-
ти голосування.... Я думаю, що 
все-таки треба почути коментар 
від працівника, щоб ви зрозуміли 
що спеціаліст пояснив...». 

В. Виговський: «Минулого разу 
тут працівник стояв. Я задав чіткі 
питання. І  отримав відповідь: все 
це вноситься вручну. Результати 
голосування. Оце я почув. Це є 
запис відео. Сьогодні вже воно 
синхронизовано. Ну, добре. Тоді 
казали, що якийсь системний ад-
міністратор, я розумію, що люд-
ський фактор підключається... А 
для чого?».   

Представник ТОВ «ВІзуаль-
ні технології»: «Доброго дня. Я 
ще раз про те, що я розповідав 
про систему. Про захист систе-
ми. Значить, втручання зовнішнє 
ніяке неможливе. Дублюється 
одночасно і в програмі, там база 
даних на комп’ютері, і втручання 
неможливе... Тобто програма за-
крита. З приводу тих питань, що 
були минулого разу. Ми не могли 
тоді реалізувати через те, що не 
було стабільного каналу інтерне-
ту. Сьогодні у нас є кабель, ми 
підключились і тепер ми момен-
тально після кожного голосуван-
ня відображаємо це питання уже 
на сайті. Тобто зараз вже можна 
подивитися, перевірити, що не-
має ніяких махінацій, нічого. Тоб-
то, у нас в програмі, ми тут відо-
бражаємо, і зразу на сайті».

О. Момот: «Ще раз повторю, 
система, на відміну від тої, що 
була,  яка управлялася зовні, не 

нами, тепер повністю локальна, 
наша.  В неї немає ніякого втру-
чання. Через інтернет її немож-
ливо зламати. Що було зроблено 
з минулою системою. Це перше. 
По-друге. Автоматично після го-
лосування, яке можна подиви-
тися на екрані, все дублюється 
на сайті, кожен протокол підпи-
сується трьома членами комісії і 
секретарем ради. Про який вплив 
мова?..».

Зауважимо, що завершилася 
ця дискусія створенням депутат-
ської комісії у складі В. Виговсь-
кого (голова), Т. Бражнікової, 
С. Жадана, В. Круковця, О. Ро-
стовського та Ю. Попова. Про ре-
зультати її роботи ми обов’язково 
повідомимо у наступному номері 
нашої газети.

ЗА ПРИЙНЯТТЯ ІНЖЕНЕРНИХ
 МЕРЕЖ М. КАЛІНКІНА 

І ТОВ «НІКА» ЛТД ДЕПУТАТИ
 ПРОГОЛОСУВАЛИ. А ОТ ЗА

МЕРЕЖІ ДБК «ПАРТНЕР» — НІ
В минулому номері ми багато 

уваги приділили проекту рішен-
ня «Про прийняття у комуналь-
ну власність об’єктів інженерної 
інфраструктури». Нагадаємо, що 
мова йшла про інженерні мережі 
М. Калінкіна, ТОВ «Ніка» ЛТД та  
ДБК «Партнер». 

Депутати підтримали прийнят-
тя у комунальну власність лише 
інженерних мереж М. Калінкіна, 
ТОВ «Ніка» ЛТД. Але проголо-
сували проти прийняття містом 
інженерних мереж ДБК «Пар-
тнер» .В тому числі і через неза-
довільний ремонт асфальтового 
покриття після прокладання ка-
налізації від чотирьох багатопо-
верхівок біля СШ «Сузір’я». 

А от питання щодо того, на-

скільки вартість цих інженерних 
мереж відповідає дійсності, так 
нікого з депутатів і не зацікави-
ло. На превеликий жаль. Чомусь 
депутати вірять забудовникам на 
слово. І — даремно. 

ДПТ ПО ВУЛ. ШОЛУДЕНКА 
ДЕПУТАТСЬКА БІЛЬШІСТЬ 

ПІДТРИМАЛА. З НОВИМ 
МІКРОРАЙОНОМ ВАС, 

ВИШГОРОДЦІ! 
Та наші депутати не лише 

вірять на слово забудовникам, 
коли мова йде про визначену 
ними самими вартість інженер-
них мереж, що входить  в суму їх 
пайового внеску місту. Депутат-
ська більшість, як ми підозрює-
мо, прямо і відверто співпрацює 
з забудовниками в збиток міській 
громаді.  Ми про це писали де-
сятки разів, звертаючи увагу, що 
двоє з депутатів,— С. Пінчук та 
О. Поліщук, — самі є активни-
ми забудовниками міста. Більше 
того: С. Пінчук — ще й голова 
комісії з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту та 
зв’язку, що свідчить про наявність  
прямого конфлікту інтересів.

Так от, голосування за проект 
рішення про затвердження де-
тального плану території по вул. 
Шолуденка, який, як підкреслив 
у своєму виступі В. Виговський, 
на засідання «земельної» комісії 
не підтримав жодний її член, до-
вело — депутатській більшості 
наплювати на інтереси міста. На 
сесії проект підтримали аж 20 де-
путатів. В тому числі — всі члени 
комісії, окрім В. Виговського.

Це голосування, до речі, зму-
сило останнього звернутися до 
мешканців міста, які в цей час 
знаходилися у сесійній залі: «...

Запам’ятайте їх обличчя і прізвища: ці депутати захищають інтереси забудовників, а не інтереси міської громади!

Оці люди, які голосували і дали 
20 голосів, це люди, які здали ін-
тереси міста! Крапка! І здали не 
просто так!».   

Пояснюємо: слова «не просто 
так» означають, що, на думку 

Детального плану території земельної ділянки по вулиці Шолуденка... І не зні-
мати їх портрети до наступних виборів. Щоб вишгородці запам’ятали кого більше 

ні в якому разі не можна обирати депутатом міської ради. Оскільки жоден з цих 
громадян не дбає про інтереси громади, зате дбає про свої власні інтереси

Борис Матко

Марина Мельник Олексій Поліщук

Юрій Попов Богдан Руденок Артем Тютюнник Анатолій Шока

Віктор Шубка
Віталій Сардак
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Повний абзац!

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Довожу до Вашого відома наступну інформацію.
18 січня 2019 року з метою підготовки до чергового 

пленарного засідання сесії Вишгородської міської ради у 
рамках поточної діяльності співробітниками організацій-
ного відділу була перевірена робота електронної системи 
голосування. Для цього спеціаліст Матвієвська І. І. ввела 
відповідний пароль входу в систему на «робочому столі» 
ноутбука, на якому завантажена система електронного 
голосування. Жодних ускладнень при роботі із системою 
електронного поіменного голосування не було виявлено. 
Ноутбук, на якому завантажено систему електронного 
голосування, використовується співробітниками відділу 
виключно для проведення засідань сесії міської ради та 
не використовується для будь-яких інших потреб у роботі 
відділу.

21 січня 2019 року співробітниками організаційного 
відділу проводилась поточна робота з підготовки пле-
нарного засідання Вишгородської міської ради, а саме 
створення шаблонів проектів рішень із завантаженням 
підготовлених копій проектів рішень у Систему голосу-
вання «Рада». При введенні пароля для входу в Систему 
у меню робочого стола висвітилась інформація «Відсут-
ній зв’язок із сервером». Після повторного введення па-
роля та декількох спроб увійти в Систему зв’язку із сер-
вером так і не вдалось встановити. Спеціаліст оргвідділу 
І. І. Матвієвська повідомила про неможливість ввійти до 
Системи Новоселецького І. В., у якого є повний доступ 
до сервера Вишгородської міської ради та який здійснює 
технічний та адміністративний супровід роботи сервера 
та всього технічного і комп’ютерного обладнання Вишго-
родської міської ради. Та зателефонувала до представ-
ника ТОВ «КІТСОФТ» — розробника системи голосуван-
ня. Зв’язатись із ТОВ «КІТСОФТ» не вдалося.

Про проблеми із роботою системи невідкладно пові-
домили секретаря Вишгородської міської ради Т. О. 
Бражнікову.

Протягом 21 січня 2019 року спеціалістами оргвідділу 
І. І.Матвієвською та Ю. С. Однорог неодноразово здій-
снювались спроби ввійти до Системи, але встановити 
зв’язок із сервером не вдалося. Протягом дня також не-
одноразово підтримували зв’язок із Новоселецьким І. В., 
який повідомив що існують технічні проблеми із серве-
ром.

22 січня 2019 року із користування оргвідділу за осо-
бистим усним розпорядженням Міського голови був ви-
лучений ноутбук, на якому завантажена система елек-
тронного голосування «Рада», ноутбук разом із паролем 
входу в систему голосування був переданий Новосе-
лецькому І. В. Подальша доля цього комп’ютера спів-
робітникам оргвідділу та мені не відома.

Також 22.01.2019 року я отримала доручення від 
міського голови зв’язатися із представниками ТОВ «КІТ-
СОФТ» та повідомити їм про наміри міської влади пере-
нести офіційний веб-сайт Вишгородської міської ради 
на свій сервер та отримати повний доступ до його ад-
міністрування. На виконання цього доручення спеціаліст 
І. І. Матвієвська написала електронного листа до ТОВ 
«КІТСОФТ» та отримала позитивну відповідь про підго-
товку ними відповідних документів та розрахунків. Копії 
наявного електронного листування з ТОВ «КІТСОФТ» 
були направлені на електронну адресу Вишгородського 
міського голови 22.01.2019 року.

Протягом наступних днів мені стало відомо від Вас 
та Новоселецького І. В. про якесь стороннє втручання 
в роботу сервера. Зі свого боку я повідомила Вас, що 
паролі доступу до сервера спеціалістам організаційного 
відділу розробником не передавались. У своїй роботі ми 
використовували виключно пароль для входу в систему, 
що давало нам змогу повністю виконувати свої посадові 
обов’язки та вимоги закону щодо фіксування, висвіт-
лення персонального поіменного голосування депутатів 

«Вишгородському міському голові 
Момоту О.В
начальника організаційного відділу
апарату виконавчого комітету 
Вишгородської міської ради 
Глави Олени Олексіївни

Вишгородської міської ради, формування та ведення 
пленарних засідань сесій міської ради. Я запропонувала 
звернутись із відповідною заявою про втручання в робо-
ту сервера та системи голосування до правоохоронних 
органів. Подальша доля моєї пропозиції мені не відома, я 
не знаю чи було оформлено звернення до правоохорон-
них органів з цього приводу.

З метою підготовки засідання сесії Вишгородської 
міської ради, яке було заплановане на 24 січня 2019 року 
організаційним відділом було підготовлено та надрукова-
но всю необхідну кількість паперових бланків для поімен-
ного голосування депутатами міської ради, заряджена 
відеокамера для повного фіксування засідання сесії, 
заряджені планшети для голосування. О 17.10 годині ми 
дізнались про перенесення засідання сесії.

У п’ятницю 25.01 2019 року мені стало відомо від Вас, 
що першим заступником Вишгородського міського голо-
ви Мельник М. Г. ведеться активна робота зі створення 
нового сайту Вишгородської міської ради та закупівлю 
нової системи голосування.

Цього ж дня до мене потрапила інформація — фо-
тографія листа, написаного почерком, схожим на почерк 
першого заступника Вишгородського міського голови 
Мельник М. Г.

Повний текст листа: мовою оригінала
«1. Сьогодні сайт на кітсофті.
2. Нову програму інтегрувати в сайт кітсофта не-

можливо.
3. Потрібно вбити сайт кітсофта.
4. Всі інші дані зберігаються.
5. Створити новий сайт з повним доступом міської 

ради.
6. Віталій (людина Ігоря) обіцяє це зробити до вста-

новлення нової програми.
7. Нову програму потрібно вже інтегрувати в новий 

сайт.
8. Це дає змогу розірвати замкнуте коло.
9. Сьогодні Віталій скаже вартість по сайту і по-

трібно терміново прийняти рішення так чи ні, щоб 
встигнути до сесії.

 = 70 тис.безнал (сайт) дешевше нал».
З вищенаведеного тексту стає зрозумілим, що пла-

нується знищити діючий сайт міської ради, відмовитись 
від діючої Системи голосування, за які з міського бюдже-
ту витрачено понад 300 тис.грн.

Займатись цією роботою буде «Віталій (людина Іго-
ря)» — Віталій Варченко, співробітник ФОП Новоселець-
ким І.В., який зараз адмініструє діючий сайт по договору, 
укладеному з ФОП Новоселецьким І. В.

Що стосується збереження інформації, яка зараз зна-
ходиться на офіційному веб-сайті Вишгородської міської 
ради. На даний час на офіційному веб-сайті поіменне 
голосування відображається безпосередньо через син-
хронізацію інформації з системи голосування «Рада» з 
сайтом і перенесення даних одним архівом неможливо. 
Можливе перенесення інформації по одному протоко-
лу «у ручному форматі», тобто копіювати данні кожно-
го протоколу, створювати новий документ, зберігати, 
та у такому вигляді переносити на новий сайт. Станом 
на 01.02.2019 року система голосування містить понад 
5000 протоколів поіменного голосування і є неможливим 
повна достовірність створених вручну копій оригіналам 
протоколів.

Враховуючи зазначене вище, повідомляю, що, ста-
ном на 01.02.2019 року мені не відомо про технічний стан 
системи електронного голосування «Рада» та невідома 
інформація про можливість проведення електронного 
поіменного голосування депутатів під час чергового за-
сідання сесії Вишгородської міської ради, яке запланова-
не на 07 лютого 2019 року. Спеціалістами організаційно-
го відділу вимоги законодавства будуть виконані шляхом 
проведення поіменного голосування шляхом заповнення 
паперових бланків протоколів персонального поіменного 
голосування.

31.01.2019 року я дізналась, що за січень 2019 року 
мені не нарахована та не виплачена премія. Підставою 
для такого рішення міського голови стала доповідна за-
писка. На мою вимогу спеціаліст відділу кадрів ознайо-
мила мене з Доповідною запискою першого заступника 
міського голови, від 29.01.2019 року, в якій вона безпід-
ставно та без жодних доказів звинувачує мене у неод-
норазовому порушенні ПРАВ та обов’язків, зазначених 
у посадовій інструкції, в саботажі доручень (не вказано 
доручень якої посадової особи та яких саме), також зви-
нувачує у зриві роботи Вишгородської міської ради та де-
путатського корпусу (без повідомлення які саме мої пору-
шення призвели до зриву роботи Вишгородської міської 
ради та депутатського корпусу, без повідомлення в чому 

полягає, на думку дописувачки, ЗРИВ у роботі Вишгород-
ської міської ради та депутатського корпусу). Також не 
доведений факт порушення мною посадових обов’язків, 
не встановлений юридичний факт негативних наслідків 
моїх дій та причинний зв’язок між ними. Окремо повідом-
ляю, що мої посадові обов’язки як начальника відділу 
визначені у Положенні про організаційний відділ Вишго-
родської міської ради, та не регламентуються посадовою 
інструкцією, тому посилання на неіснуючий локальний 
нормативно-правовий акт при ухваленні управлінських 
рішень є недоречним, незаконним та протиправним.

Цією доповідною Мельник М. Г. просить не премію-
вати мене, Главу О. О. та не працюючу у Вишгородській 
міській раді особу, а саме «Матвієвську Ірину Юріївну за-
лишити преміювання в розмірі 50% від зазначеної премії 
в січні 2019р.»!!!!! Вважаю такі дії першого заступника 
голови Вишгородської міської ради Мельник М. Г. непри-
пустимими для посадової особи такого рангу, такими, які 
шкодять авторитету органу місцевого самоврядування 
та її особистій репутації службовця, а всі звинувачення 
безпідставними та надуманими. Всі доручення керівни-
цтва в повному обсязі, якісно та своєчасно виконуються 
спеціалістами організаційного відділу.

Отже, у зв’язку з викладеним вище, прошу:
1. Провести службове розслідування по факту можли-

вого стороннього втручання в роботу сервера та програ-
ми «Рада» із залученням відповідних фахівців та пред-
ставників ТОВ «КІТСОФТ» та повідомити про результати. 
Довести дану інформацію до відома депутатського кор-
пусу Вишгородської міської ради.

2. У разі виявлення перепон у роботі програми 
«Рада», звернутись до ТОВ «КІТСОФТ» для перезаван-
таження цієї системи, чим створити належні технічні умо-
ви роботи для виконання вимог законодавства та поса-
дових обов’язків спеціалістами організаційного відділу 
Вишгородської міської ради.

3. Повідомити на якій підставі спеціалісту II кате-
горії організаційного відділу Матвієвській І.І, залишили 
преміювання в розмірі 50% від зазначеної премії в січні 
2019 р.

4. Скасувати розпорядження Вишгородського місько-
го голови, яким мене та Матвієвську І. І, безпідставно по-
збавили матеріального заохочення у вигляді премії.

Додаток:
І. Копія доповідної першого заступника Вишгородсь-

кого міського голови Мельник М.Г.
2. Дві фотографії «листа» .
04.02.2019 р.
Начальник організаційного відділу             О.О. Глава»

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

Доводжу до Вашого відома, що певні працівники апа-
рату виконавчого комітету Вишгородської міської ради 
неодноразово порушують права і обов’язки, зазначених 
в посадовій інструкції. Відверто саботують доручення що 
спричиняє нездорову атмосферу в колективі та безпосе-
редньо у відділі.

Дані порушення призводять до зриву роботи Вишго-
родської міські ради та депутатського корпусу.

У зв’язку із вищевикладеням, прошу не преміювати 
за січень 2019 року начальника організаційного відділу 
Вишгородської міської ради Главу Олену Олексіївну в 
повному обсязі, а спеціалісту II категорії організаційного 
відділу Матвієвській Ірині Юріївні залишити преміювання 
в розмірі 50% від зазначеної премії в січні 2019 р.

Вишгородському міському голові
Момоту О.В. 
першого заступника 
Вишгородського міського голови
Мельник Марини Гурамівни

28.01.2019 р.                                     
    Мельник М. Г.

За що звільнили з міської ради Олену Главу?
У своєму виступі щодо зміни системи голосування 

перед відкриттям сесії В. Виговський згадав про до-
повідну записку міському голові начальника оргвід-
ділу апарату виконому О. Глави. 

Для об’єктивності ситуації вважаємо за потрібне 
опублікувати цю записку в повному обсязі без пра-
вок та скорочень.

Від редакції
Отже, що насправді відбулося? Чому керівництву 

міськради знадобилося терміново міняти систему 
електронного голосування? Чому раптом на чет-
вертому році роботи вона відмовилася працювати? 
Хто в цьому винен — ТОВ «КІТСОФТ»  чи працівники 
оргвідділу? Якщо нова система безкоштовна, то про 
які 70 тисяч веде мову М. Мельник і за що саме про-
понує О. Момоту їх сплатити? 

Про все це — в інтерв’ю з О. Главою в наступному 
номері газети і аналізі роботи тимчасової депутатсь-
кої комісії під керівництвом В. Виговського



 

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

Мой город...
№2(329), пятница, 15 марта 2019 г. 7

(Продовження. 
Початок на стор.1)

Кому сьогодні належить газета «Вишгород»?

28 лютого 2018 р.                                                          № 50/7

Про припинення чинності  
рішення №48/9 від 21.12.2018 р.

Враховуючи лист Міністерства юстиції України від 18.02.2019 р. № 133/19.4-32-19 
про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової 
інформації — газети «Вишгород» серії КВ №957 від 20.09.1994 р., керуючись ст. ст. 
25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11 Закону України 
«Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», 
Цивільним та Господарським кодексами України, враховуючи висновки комісії Вишго-
родської міської ради з питань законності, депутатської етики, контролю за виконанням 
рішень ради та її виконавчого комітету, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що припинило чинність, рішення Вишгородської міської ради від 
21 грудня 2018 року № 48/9 «Про реформування друкованого засобу масової інформації 
газети «Вишгород» та КП «Редакція газети» «Вишгород»...

  Міський голова                                                                         О. Момот

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ятдесята сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

(Закінчення 
в наступному номері)

28 лютого 2018 р.                                                          № 50/8

Про припинення шляхом ліквідації  
Комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород».

Враховуючи лист Міністерства юстиції України від 18.02.2019 р. № 133.19.4-32-19 
про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової 
інформації — газети «Вишгород» серії КВ №957 від 20.09.1994 р., у зв’язку з недоціль-
ністю подальшої діяльності комунального підприємства «Редакція газети «Вишгород», 
керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 11 
Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масо-
вої інформації», Цивільним та Господарським кодексами України, враховуючи висновки 
комісії Вишгородської міської ради з питань законності, депутатської етики, контролю за 
виконанням рішень ради та її виконавчого комітету, міська рада ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальне підприємство «Редакція газети «Вншгород» 
(ІКЮО:23567991) шляхом ліквідації.

2. Створити комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію) кому-
нального підприємства «Редакція газети «Вишгород»у складі згідно з додатком 1.

3. Ліквідаційній комісії:
3.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи в поряд-

ку, передбаченому чинним законодавством України.
3.2.Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо припи-

нення юридичної особи в засобі масової інформації та на офіційному сайті Вишгород-
ської міської ради.

3.3. Здійснити дії, пов’язані з ліквідацією комунального підприємства «Редакція га-
зети «Вншгород» у строки згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.4. Скласти проміжний і ліквідаційний баланси та подати їх на затвердження.
4. Доручити виконавчому комітету Вишгородської міської ради затвердження 

проміжного і ліквідаційного балансів (акту ліквідаційної комісії).
5. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального підприєм-

ства «Редакція газети «Вншгород» два місяці з дня оприлюднення повідомлення про 
рішення щодо припинення шляхом ліквідації комунального підприємства «Редакція га-
зети «Вишгород»...

       Міський голова                                                                         О. Момот

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ятдесята сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

Але от що цікаво. Рішення про 
ліквідацію КП «Редакція газети 
«Вишгород» прийнято депута-
тами 28 лютого ц. р., а власне 
ліквідація підприємства, як свід-
чить ЄДР, була розпочата... 28 
грудня минулого року. За два мі-
сяці до рішення про ліквідацію. І 
— через тиждень після прийнят-
тя рішення «Про реформування 
друкованого засобу масової ін-
формації  газети «Вишгород» та 
КП «Редакція газети «Вишгород». 

Що це означає? Одне з трьох:
1) або В. Ткач настільки погано 

орієнтується в законодавстві, що  
зрозумів перетворення підприєм-
ства як його ліквідацію;

2) або через тиждень після 
прийняття рішення про реформу-
вання газети «Вишгород» та КП 
«Редакція газети «Вишгород» В. 
Ткача викликав до себе О. Момот 
і сказав приблизне наступне:

— Ну-мо, Володимире, давай 

похеримо це реформування і 
тупо ліквідуємо наше комуналь-
не підприємство. А ти підсуєтись 
та зареєструй нову ТОВку, є в 
мене одна досвідчена людина, 
через яку будемо фінансувати га-
зету. Ми теж будемомо допомага-
ти. Найдемо спосіб. Але щоб Ко-
челісової там і близько не було...
Та й іншим руки вкоротимо: щоб 
не кортіло трудовому колективу 
керувати газетою, нехай дві тре-
тини статутного капіталу нале-
жать нашому співзасновнику;

3) або рішення щодо ліквідації 
і газети, і КП було прийнято О. 
Момотом і К° ще до 21 грудня, а 
рішення сесії про реформування 
газети «Вишгород» та КП «Ре-
дакція газети «Вишгород» було 
таким собі хитрим ходом по вве-
денню в оману громадськості: 
мовляв, дивіться, ми спочатку 
дійсно хотіли реформувати й 
перетворити, але змушені були 
ліквідувати і газету, і підприєм-
ство, аби позбавитися М. Кочелі-

сової, бо ж вона не дасть газеті 
працювати, як нам треба.

Дещо прояснити ситуацію може 
отримання міськрадою листа від 
Міністерства юстиції, датованого 
18 лютого 2019 р. В якому йдеть-
ся про те, що (цитую): «наказом 
від 06.02.2019 № 353/5 свідо-
цтво про державну реєстрацію 
друкованого засобу масової ін-
формації — газети «Вишгород» 
серії КВ № 95Т від 20.09.1994 р. 
визнане недійсним».

З тексту листа можна зро-
зуміти, що міська рада, посила-
ючись на ст. 11 Закону України 
«Про реформування державних і 
комунальних друкованих засобів 
масової інформації», просила 
саме припинити випуск газети 
«Вишгород». А не реформувати 
його чи перетворити в інший.

Окрім того, з тексту листа вид-
но, що наказ міністерства щодо 
такого припинення був підписа-
ний ще 6 лютого ц. р. Виникає пи-
тання: а коли саме, в такому ви-

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про реформування державних і комунальних друкованих 

засобів масової інформації
«Стаття 11. Припинення випуску друкованого засобу масової 

інформації та діяльності редакції
1. Засновники (співзасновники) друкованого засобу масової інфор-

мації та редакції приймають рішення про припинення випуску друко-
ваного засобу масової інформації та діяльності редакції, якщо:

1) трудовий колектив редакції не повідомив про свою участь у ре-
формуванні протягом строку, визначеного частиною другою стат-
ті 4 цього Закону;

2) приватизація майна редакції в установленому цим Законом по-
рядку не відбулася.

2. Про прийняте рішення засновники (співзасновники) друкованого 
засобу масової інформації та редакції повідомляють центрально-
му органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та 
видавничій сферах, та центральному органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих 
засобів масової інформації.

Неподання засновником (співзасновниками) друкованого засобу 
масової інформації центральному органу виконавчої влади, що ре-
алізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих 
засобів масової інформації, у строк, встановлений частиною пер-
шою статті 2 цього Закону, заяви про перереєстрацію відповідного 
друкованого засобу масової інформації є підставою для визнання сві-
доцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інфор-
мації недійсним.

3. Рішення засновників (співзасновників) друкованого засобу ма-
сової інформації та редакції про припинення випуску зазначеного 
друкованого засобу масової інформації та діяльності редакції пу-
блікується протягом місяця у відповідному друкованому засобі ма-
сової інформації.

Про визнання свідоцтва про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації 
недійсним

Міністерством юстиції України відповідно до пункту 2 частими другої статті 
11 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих 
засобів масової інформації» та частини четвертої статті 18 Закону України «Про 
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» наказом від 06.02.2019 
№ 353/5 свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інфор-
мації - газети «Вишгород» серії КВ № 95Твід 20.09.1994 визнане недійсним.

Відповідні, відомості про це внесені до Державного реєстру друкованого за-
собу масової інформації та- інформаційних агентств як суб’єктів і нформаці й н 
ої діяльності.

Оригінал зазначеного свідоцтва підлягає поверненню до Міністерства юстиції 
України у десятиденний строк з дня отримання цього повідомлення.

Директор Департаменту
державної реєстрації та нотаріату В. М. Гайдук

падку, міська рада звернулася з 
відповідним проханням до Міню-
сту? З достовірних джерел нам 
стало відомо, що зареєстрова-
ний такий лист від Вишгородської 
міськради в Міністерстві юстиції 
був ще... 28 грудня 2018 р.     

Отже, робимо висновок: рішен-
ня про ліквідацію газети визріло 
в голові у О. Момота або до сесії, 
що відбулася 21 грудня 2018 р., 
де було прийняте рішення «Про 
реформування друкованого за-
собу масової інформації  газети 
«Вишгород» та КП «Редакція га-
зети «Вишгород», або в період 
між цією датою і 28 грудня. З якої 
причини? Швидше за все — щоб 
позбавитися М. Кочелісової яка 
мала право на значну частку у 
роздержавленні газети. 

Однак, наскільки в законний 
спосіб це було зроблено?

Перше (на що ми вже вказува-
ли): фактично, процес ліквідації і 
газети, і комунального підприєм-
ства було розпочато не просто 

без відповідного рішення сесії, 
а в порушення її рішення №48/9 
«Про реформування друкова-
ного засобу масової інформа-
ції  газети «Вишгород» та КП 
«Редакція газети «Вишгород» 
від 21 грудня.    

Без сумніву, якби не «фактор 
М. Кочелісової», газета «Вишго-
рорд» разом з КП «Редакція га-
зети «Вишгород» були б успішно 
реформовані і перетворилися б 
в приватні газету і підприємство, 
повністю контрольовані О. Момо-
том і К°. А «прив’язали» б вони 
журналістський колектив до себе 
все тими ж «коврижками», які до-
зволяє це зробити Закон України 
«Про реформування державних і 
комунальних друкованих засобів 
масової інформації» і про які ми 
вже згадували в попередній пу-
блікації.  

Але їм довелося піти іншим 
шляхом: відмови від свідоцтва, 
ліквідації газети і підприємства. 
Та, водночас, не хочеться втра-
чати бренд, до якого так звикли 
вишгородці і за допомогою яко-
го можна суттєво впливати на 
частину довірливих виборців. І 
саме тут криються всі інші пору-
шення закону О. Момотом і К°. 
Чому?

А тому, що ТОВ «Газета «Виш-
город», яким, фактично, керує 
його головний акціонер Віктор 
Валерійович Романюк, не має 
права ні на оренду комуналь-
ного приміщення в центрі 
міста строком не менше, ніж 
на 15 років з розміром оренд-
ної плати, встановленої для 
бюджетних організацій, ні на 
адресну фінансову підтрим-
ку, ні на пріоритетне право на 
укладення договорів про ви-
світлення діяльності місцевих 
органів виконавчої влади та 
органів місцевого самовряду-
вання.   

Однак, як я розумію, кошти для 
В. Романюка чи, точніше, його 
господарів — не проблема. Їх 
хвилює зовсім інше — зробити 
вже приватну газету «Вишгород» 
максимально схожою на ту, яку 
випускала Вишгородська міська 
рада.  Щоб вишгородці нічого не 
помітили і нічого не зрозуміли. І 
продовжили вважати нову газету 
старою. Владною. Яка завжди 
пише правду, бо ж влада — «від 
Бога» і не може брехати і обма-
нювати виборців.   

З точки зору змісту це не дуже 
складно. Адже співзасновниками 
ТОВ «Газета Вишгород» є ті самі 
люди (окрім М. Кочелісової та Я. 
Тимошенко (Бень), які раніше ви-
пускали цю газету і які ні на що, 
окрім нудотно-солодких діфірам-
бів «начальству» і «позитивних 
та зважених» заміток «про людей 
хороших» не здатні. 

Що стосується форми, то, як 
бачите, нова газета «Вишгород» 
постаралася максимально збе-
регти колишній вигляд: той же 
шрифт та колір логотипу (назви),  
зображення прапору міста і, на-
віть, назва сайту газети та елек-
тронна пошта. Той же основний 
шрифт. Прибрали лише «Газета 
Вишгородської міської ради» та 
«Читай і пиши про своє місто» 
(мабуть, як інтелектуальну влас-
ність М. Кочелісової)... 

50-та сесія міськради
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50-та сесія міськради

Отут, на 2,8 га, швидше за все, з’явився б черговий ЖК. Якби не АТОвці, які 
зіпсували О. Момоту і К° всі плани... 

(Закінчення. 
Початок на стор-х 1, 4-5)

Наші рецепти

Команду Київської області представляла 
наша юна вихованка РКДЮСШ Вишгород-
ського району — Єлизавета Щербакова, 
тренери нашої талановитої спортсменки 
— Бортнік Г. П. та  Шипілов А. В. 

Єлизавета  Щербакова чудово виступи-
ла  на цих змаганнях, випередивши своїх 
іменитих суперниць. Вона виборола дві 
срібні медалі на дистанції 100м на спині і 
400 м к/плавання. 

Також завоювала  дві  бронзові  медалі  
на дистанції  200 м к/плавання та в еста-
фетному плаванні 4*100 вільний стиль.

Завдяки нашій вихованці збірна   ко-
манда Київської області  зайняла почесне 
шосте місце в загальнокомандному заліку 
серед  21 команди.

  Щиро вітаємо нашу юну спортсменку та 
її тренерів, і бажаємо їм подальших успіхів 
на нових стартах!!!

  Заступник ди-
ректора з НТР  ВР КДЮСШ                                                             

І. Карпина 

Депутатська більшість  проголосувала 
за будівництво ще дев’яти багатоповерхівок навпроти
«Карату». А АТОвці, навпаки, відмовилися від п’яти 
земельних ділянок в лісі, на території СТ «Енергетик

В. Виговського, (втім, як і на нашу думку, 
і на думку багатьох активістів та звичай-
них вишгородців), за подібні голосування 
в інтересах забудовників останні депута-
там платять. І — немалі гроші. Про що, 
нагадаємо, на одній із сесій вголос заявив 
депутат В. Круковець.

«ВІДМОВЛЯЄМОСЯ НА КОРИСТЬ 
ГРОМАДИ ВИШГОРОДА»

А от найбільшою сенсацією на сесії ста-
ла заява заступника голови Вишгородсь-
кої асоціації воїнів АТО Юрія Єременко.

Нагадуємо: мова йде про проект рішен-
ня №8  «Про надання дозволу на розроб-
ку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність громадя-
нам». В проекті були зазначені прізвища 
28 громадян, яким пропонувалося пере-
дати по 10 соток (окрім одного, якому було 
заплановано надати 8 соток)   «в районі 
СТ «Енергетик» для житлового будівни-
цтва». Ходили чутки, що мова йде про 
АТОвців, але на першому ж засіданні «зе-
мельної» комісії виявилося, що учасників 
бойових дій серед них всього... 5 осіб. Всі 
інші, як з’ясував голова Громадської ради 
при Вишгородській РДА В. Дулапчій, — 
«потрібні люди». А саме — родичі праців-
ників міськвиконкому, «служиві» з поліції, 
ДФС, Міноборони і т. д. і т. п. Більшість з 
яких написали заяви одним почерком, та 
ще й примудрилися підібрати ділянки та-
ким чином, щоб вони складали один-єди-
ний масив у 2,8 га. 

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

Враховуючи останнє, швидше за все, 
освоїти ці ділянки могли б не стільки 

вул. Шолуденка

окремі фізичні особи, скільки хто-небудь із 
забудовників. Звівши тут багатоповерхів-
ки на землях індивідуальної житлової 
забудови, а потім помінявши їх цільове 
призначення. Схема відома і випробувана 
практично усіма забудовниками. 

Саме тому, мабуть, С. Кирієнко, І. 
Стрєлін, В. Кечік, С. Сметан і С. Правило 
і вирішили відмовитись від своїх ділянок. 
Про що в сесійній залі і заявив Ю. Єре-
менко. Наводимо його виступ:

«З приводу цих 28-ми громадян, які на-
писали заяви на отримання земельних 
ділянок в місті Вишгороді. У нас земельне 
питання дуже болюче. Звертаються меш-
канці міста Вишгорода до вас з проханням 
отримати земельні ділянки і отримують 
постійну відмову. Відмовою є те, що землі 
нема. В цьому списку з 28-ми осіб є меш-
канці Житомира, Білої Церкви і інших на-
селених пунктів Київської області і Украї-
ни. Дуже велике питання заключається в 
тому, що 28 земельних ділянок збурили 
мешканців міста Вишгорода. Ви бачили в 
інтернеті є дуже багато розслідувань, там 
виявили, що десь у когось є конфлікт ін-
тересів.., що це під видом АТОшників тяг-
нуть корупційну схему, даже більше того... 
У нас є домовленість АТОшників міста 
Вишгорода, що вони не пишуть заяви в 
район з проханням отримати земельні 
ділянки, а мешканці району не лізуть в мі-
сто Вишгород, поки не будуть вирішені по 
суті питання... Так вийшло, що два дуже 
поважних наших хлопця, вони відомі, але 
виявилось, що у них прописка районна. 
То єсть, деякі ветерани дуже обурились в 
цьому питанні, що нас стравлюють. Тому 
нами було проведено засідання, на якому 
було прийнято рішення. Ми просимо вас 
відмовити всім двадцяти восьми особам  
і провести громадські слухання, на яких 
прийняти рішення і по потребі розділити 
цих двадцять вісім земельних ділянок. 
Тому наша пропозиція: відмінити питання 
і перевести в прозору площину. Для того, 
щоб не обурювати не тільки нас, але й 
мешканців всього міста Вишгорода. Ваш 

електорат, ваших виборців. Дякую».
Присутні виступ Ю. Єременка підтрима-

ли оплесками.
Депутати в свою чергу відгукнулися на 

прохання  АТОвців і проголосували проти  
проекту рішення про який йдеться. 

ЗЕМЛЯ ПІД ОСГ        
Депутати надали дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки:

— Л. Єржикевич (була в «списку 28-ми) 
0,1000 га в мікрорайоні ГАЕС; 

— С. Кравченку 0,2000 га по вул. Шолу-
денка; 

— О. Любченку 0,1200 га  в м. Вишгород; 
— О. Наконечному 0,1200 га в м. Виш-

город;
— О. Оберемку 0,1200 га  в м. Вишго-

род;
— Я. Паламарчуку 0,1200 га в мікрорай-

оні ГАЕС; 
— О. Підлісній 0,1000 га в мікрорайоні 

ГАЕС; 
— Є. Похиталюку 0,1000 га в мікрорай-

оні ГАЕС; 
— Н. Степурі 0,0820 га по вул. Шевчен-

ка.
Чому саме ці громадяни отримали до-

зволи на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок ніко-
го з депутатів чомусь не зацікавило.        

ОЛЕКСІЙ БІЛОУСОВ ТАКИ 
ОТРИМАВ В ОРЕНДУ ТРИ ДІЛЯНКИ

Син колишнього районного архітекто-
ра В. Білоусова підприємець О. Білоу-
сов отримав три ділянки в оренду на 10 
років.  Для  будівництва та обслуговуван-
ня будівель торгівлі. Орієнтовною пло-
щею 0,1500 га на вул. Новопромислова, 
орієнтовною площею 0,0100 га на просп. 
І. Мазепи, 2-Г та орієнтовною площею 
0,0300 га на вул. Кургузова. Незважаючи 
на те, що будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (для чого йому й виділя-
ються з земельні ділянки в оренду на 10 
років) серед дозволених йому напрямків 
діяльності ми так і не знайшли. Буває...

І ЗОФІЯ ГРИГОРІВНА КОВАЛЕНКО
МОЖЕ ТЕПЕР ЗАЙМАТИСЯ БІЗНЕСОМ

Залишилось додати лише те, що пішли 
депутати назустріч і З. Коваленко — тещі 
депутата Ю. Попова. Затвердили їй проект 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, цільове призначення якої змі-
нюється. Тепер на своїх 10 сотках непо-
далік крайньої 100-квартирної дев’ятипо-
верхівки «Французького бульвару» по вул. 
Шолуденка, що були виділені під ОСГ, Зо-
фія Григорівна може разом із зятем і доч-
кою цілком законно займатися бізнесом. 
А саме: будувати та обслуговувати будівлі 
ринкової інфраструктури (адміністративні 
будинки, офісні приміщення та інші будівлі 
громадської забудови, які використову-
ються для здійснення підприємницької та 
іншої діяльності, пов’язаної з отриманням 
прибутку). 

Що саме вирішить збудувати тут Зофія 
Григорівна, — чергову аптеку, магазин чи 
розливайку, — подивимося. І обов’язково 
повідомимо вам, шановні читачі. Повинні 
ж ви знати в який саме бік розвиваєть-
ся черговий бізнес наших депутатів. Для 
того, щоб за них вчергове порадіти.

В. Борзовець  

З 26 лютого по  01 березня 2019 у м. 
Львові проходив зимовий  чемпіонат 
України з плавання серед юнаків (дів-
чата 2006-2007, юнаки 2005-2006). 

Молодець, 
Єлизавето!

Спорт

Запеканка из яиц,
шпината и грибов

Ингредиенты:
большие шампиньоны — 4 шт. ;
половинки помидоров — 8 шт.;
нарезанный зубчик чеснока — 1 шт.;
оливковое масло — 2 ст. л.;
замороженный шпинат —200 г;
яйца — 4 шт.;
специи — по вкусу.
1. Разогреть духовку до 200 C. Поме-

стить грибы и помидоры в четыре жаро-
прочные формы. Добавить чеснок, сбры-
знуть маслом и приправить. Запекать 
в течение 10 минут. Сложить шпинат в 
большой дуршлаг, залить чайником кипят-
ка. Дать стечь жидкости и распределить 
шпинат между формами. Сделать углу-
бление и вбить яйцо в каждую форму. 
Приправить. Вернуть в духовку и запекать 
в течение 8-10 минут. Подавать блюдо го-
рячим.


