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28 липня 2017 р. відбулася 27-ма сесія міськради з 
наступним порядком денним:

 1). Про затвердження звіту про виконання Вишго-
родського міського бюджету за 3 місяці 2017 р.

2). Про внесення змін до рішення міськради від 
23.12.2016 р. №19/3 «Про... міський бюджет на 2017 
р.».

3). Про внесення змін до рішення міськради від 
13.09.2016 р. №15/22 «Про затвердження Положення 
про Відділ з питань держархбудконтролю міськради 
в новій редакції».

4). Про заслуховування звітів про роботу комуналь-
них підприємств за 6 місяців 2017 р.

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

6-17). Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність громадянам: Степанишиній М. П., Клімову 
Ю. С., Пархоменко С. Г., Іванець Р. П., Овсієнку М. М., 
Зеленій О. В., Винник С. М., Масюк Н. Б., Дідківській Є. 
Ф., Носихіній М. В., Косяк В. І., Абрашевичу В. В.

18). Про надання дозволу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування РО «Релігійна громада УПЦ 
Київського патріархату Святого князя Володимира».

19). Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність громадянам Горбенку С. О., Сайчук О. В., 
Ханчичу Ю. М., Архипенку М. М., Березанцю Ю. В., На-
конечному О. Ф., Оржаховському В. В., Саржану В. В., 
Грибовському Б. А.

20). Про надання дозволу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність громадянам Вертелю О. А., Колосу Л. Б., Саржа-
ну В. В., Оржаховському В. В., Грибовському Б. А.

21-22). Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
спільну часткову власність громадянам Шерстньовій 
Н. А., Виннику В. А., Шерстньовій А. О., Винник-Го-
лубєву О.М.,  Винник Н. М. та Каращенку С. О. і Кара-
щенку О. Ю.

23). Про надання дозволу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність гр. Галичиній Т. І.

24). Про надання дозволу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної ділянки у по-
стійне користування ОСББ «НАБЕРЕЖНИЙ 4».

25-32). Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гро-
мадянам: Куколевському О. М., Майбоженко С. М., Ку-
колевському Д. М., Луцьку Л. О., Рудоль Г. М., Мельні-
чуку А. В., Негоденко Г. Р., Авдєєву О. М.

33-34). Про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок, цільове призна-
чення яких змінюється гр-м: Сторожика І. І., Штанька 
О. А.

35). Про внесення змін до рішення №20/28 від 
26.01.2017 р.

36). Про надання дозволу на розробку проекту зем-
леустрою щодо відведення земельної ділянки у влас-
ність гр. Cимоненковій В. М.

Повний абзац!
Депутати поговорили 
про ПрАТ «КПМК-2», 
«заслухали» керівників 
комунальних підприємств 
та проголосували проти
будівництва двох доріг 
на масиві «Дніпро»...

(Продовження на стор-х 6-7)

...Щойно, у зв’язку з особливою думкою О. Семенова з 
приводу звернення депутатів А. Тютюнника і С. Жадана в 
півтора десятки «інстанцій» щодо ПрАТ «КПМК-2», знайшов 
результати поіменного голосування за проміжний звіт керів-
ника тимчасової комісії Вишгородської міськради О. Семе-
нова на 21-й сесії (див. стор. 5). Для того, щоб звіт взяти до 
відома, тоді не вистачило всього 3 голосів. Їх могли б дати, 
наприклад, депутати В. Сардак. Або О. Кучмій. Або  В. Шуб-
ка. Всі пройшли в міськраду від політичної партії «Воля». 
Яка, нагадаю, два роки тому і висунула О. Момота кандида-
том на посаду Вишгородського міського голови.

Могли б. Теоретично. Але, замість цього, взагалі не 
проголосували по запропонованому головою тимчасової 
комісії О. Семеновим проекту рішення. Який, до речі, дуже 
не сподобався О. Момоту.  

І от я думаю — чому? І просто гублюся в здогадах.
Невже В. Шубка взалі не взяв участь у голосуванні тому, 

що нещодавно отримав шматок землі на розі вулиць Межи-
гірського Спасу та Шолуденка під спортивний дитячий за-
клад? А В. Сардак — тому, що очолює КП «Управляюча ком-
панія» і, з одного боку, є, начебто, незалежним депутатом, 
а з іншого — підлеглим О. Момота? Так само, як, до речі, і 
О. Кучмій?

Пам’ятаєте: «Наша благодарность не будет иметь границ! 
В разумных пределах, конечно!». Отож бо й воно...

Ні, в принципі, все правильно. З одного боку, якщо ти був 
звичайним безробітним, а тут, раптом, отримав «хлібну» по-
саду і став «крутим» начальником... Чи заступником «круто-
го» начальника... Тут, зрозуміло, що будеш «по гроб жизні»... 
З одного боку. А з іншого — який же дурень плюватиме на-
чальству в борщ? Так що, все дуже логічно...

Але при чому тут тоді, поясніть мені, будь ласка, своя не-
залежна думка, принципова депутатська позиція і, взагалі, 
інтереси виборців? Тут, як кажуть, потрібно або хрестик зня-
ти, або труси одягти... А так, то, звичайно, ніякого криміналу. 
Нормальненька така  угода: ти там собі каламуть помалень-
ку на посаді, особливо не зариваючись, але ж і на сесіях 
голосуй як потрібно. І все буде о’кей.  

Дійсно, немає безвихідних ситуацій... 
Коротше кажучи, про «рехворми» від КП «Управляюча 

компанія» міськради читаємо на стор. 3...

27 сесія міськради

А хрестик з трусиками, виходить, 
навіть, дуже гармонують. Було б бажання...

   Відкритий лист
Вишгородському міському голові О. В. Момоту

Шановний Олексіє Вікторовичу!
Вишгородці обрали Вас міським головою після Ре-

волюції гідності. Сподіваючись, що Ви на місцевому 
рівні продемонструєте: влада може бути чесною, про-
фесіональною, відкритою і прозорою. Адже, саме за це 
люди стояли і вмирали на Майдані. Саме для того Вас і 
обрали міським головою. Саме тому і повірили Вашим 
передвиборним обіцянкам. 

Однак, із самого початку Вашого керівництва містом 
замість того, щоб піти шляхом глибокого реформуван-
ня діяльності ради, її виконкому та апарату, комуналь-
них підприємств та закладів, Ви залишили їх такими, як 
вони були. І просто почали підлаштовувати їх під себе.

Керуючись невідомо якими ідеями та принципами 
Ви сформували абсолютно аморфний та бездіяльний 
виконком.

Замість того, щоб залучити до апарату міськвикон-
кому найбільш енергійних та здібних жителів міста, Ви 
залишили в його складі, здебільше, старих апарат-
ників, які обслуговували попередників і призвичаїлись 
до їх стилю і методів роботи.

Ви продовжили витрачати бюджетні кошти на спі-
впрацю з ТРК «Ультра ЛТД», яке використовує вели-
чезні можливості телебачення на 5%, показуючи, в ос-
новному, сесії в записі та інтерв’ю з міським головою.

Ви, навіть, не намагалися реформувати комунальні 
підприємства міської ради. 

КП «Редакція газети «Вишгород» абсолютно без-
підставно, ні з ким не порадившись, «вольовим рішен-
ням» Ви просто в декілька разів збільшили тираж. КП 
«Координаційний центр з будівництва та земельних 
питань Вишгородської міської ради» залишили в тому 
ж вигляді, в якому його створило колишнє керівництво 
міста, запевнивши депутатів, що його «просто непра-
вильно використовували». КПЖ і КГ Вишгородської 
міської ради — просто перейменували в КП «Управ-
ляюча компанія» Вишгородської міської ради, на чому 
його «реформація» закінчилася, так і не розпочав-
шись. Ви, навіть,  не спробували до кінця розібратися 
з юридичним статусом спортивної школи в структурі 
КП «Управління з розвитку фізкультури і спорту Вишго-
родської міськради», не кажучи вже про реформуваня 
всієї системи управління в галузі фізкультури, спорту 
та туризму. 

Все це стало результатом Вашої абсолютно незро-
зумілої та непрозорої кадрової політики. Я не пам’ятаю 
жодного призначеного Вами посадовця, який виступив 
би перед депутатами чи виборцями з програмою ре-
формування чи розвитку дорученого йому напрямку, 
установи, закладу чи підприємства.   

Незважаючи на це, рік тому, коли Вас звинуватили у 
вкрай тяжкому злочині, вишгородці повірили Вам вдру-
ге. Завдяки їм, а, також, підприємцю С. Костирку та 

Приблизно півтора роки тому, аналізуючи хто саме 
пройшов в депутати міськради, я намагався спрогно-
зувати як новообраний міський голова О. Момот буде 
об’єднувати навколо себе народних обранців. Без яких 
не зможе «протягнути» жодного рішення. Яким би пра-
вильним і хорошим воно не було. Його попередник ро-
бив дуже просто: купляв депутатів. Але для того, щоб 
когось купити, потрібно мати за що. Отже, якщо О. Мо-
мот не піде шляхом попередника, то як він збирається 
«розбиратися» з депутатським корпусом? 

З’ясувалося — не такий страшний чорт, як його малю-
ють. Як кажуть, було б бажання...

За результатами розгляду звіту тимчасової контрольної комісії 
Вишгородської міської ради щодо вивчення ситуації, що склалася в 
місті Вишгороді із збільшенням кількості новобудов, перевірки ро-
боти виконавчого комітету та відповідних відділів, які здійснюють 
організаційну діяльність у сфері містобудування та архітектури на 
території, підпорядкованій міській раді, створеної рішенням сесії 
Вишгородської міської ради від 13.09.2016 року № 15/63, відповідно 
до статті 48 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Вишгородська міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про роботу тимчасової контрольної комісії 
міської ради, що додається.

2. Визнати роботу виконавчого комітету та профільних відділів 
Вишгородської міської ради по вказаному напрямку незадовільною.

3. Доручити виконавчому комітету та міському голові Вишгорода 
вжити всіх можливих та передбачених законодавством заходів щодо 
приведення у відповідність до норм чинного законодавства здійснен-
ня містобудівної діяльності в місті Вишгород та зупинення будівни-
цтв, які здійснюються з порушенням генплану міста Вишгород та 
державних будівних норм

4. Офіційно оприлюднити це рішення та звіт комісії у газеті 
«Вишгород».

    
 Міський голова                                                О. Момот

УКРАЇНА
ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 
«__» лютого 2017 року

Про затвердження звіту тимчасової контрольної комісії 
Вишгородської міської ради

(Продовження на стор. 2)
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Відкритий лист 
Вишгородському міському голові О. В. Момоту

Гроші
После проверки 
декларации 
специалистами 
НАПК уволился 
замглавы 
Киевской ОГА
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двом народним депутатам Украї-
ни, — Я. Москаленку та Ю. Де-
рев’янку Ви на період досудового 
слідства опинилися на свободі, а 
не в СІЗО.

Здавалося, Ви мали б зро-
зуміти, яку величезну від-
повідальність це на Вас накла-
дає. І — змінитися. 

Однак, цього не відбулося.    
У лютому 2017 р. тимчасо-

ва контрольна комісія міської 
ради, очолювана О. Семеновим, 
визнала роботу виконавчого 
комітету та профільних відділів 
міськвиконкому, які здійснюють 
організаційну діяльність у сфері 
містобудування та архітектури на 
території, підпорядкованій місь-
кій раді, незадовільною через різ-
ке збільшення новобудов в місті.

Однак, замість того, щоб до-
слухатися до думки керівника 
тимчасової комісії, яка відобра-
жала думку значної  частини мі-
стян, Ви закликали депутатів, 
навіть, не брати звіт до уваги.  
Іншими словами — зробити ви-
гляд, що його просто не існує в 
природі. І депутати пішли у Вас 
на поводу, — завдяки тому, що до 
цього моменту Ви встигли їх ча-
стину зробити в тій чи іншій мірі 
залежними від себе. Не об’єдна-
ти навколо тієї чи іншої ідеї, не 
згуртувати заради служіння лю-
дям, а саме зробити залежними 
від своєї персони.    

Ви пояснили свою позицію тим, 
що, начебто, у міської влади не-
має повноважень для того, щоб 
зупинити безсистемну і хаотич-
ну забудову міста і, насправді, 
працівники профільних відділів 
справно виконують свої функціо-
нальні обов’язки.

В дійсності ж, організована 
Вами депутатська більшість за 
кілька місяців до звіту тимчасової 
комісії, яка вивчала проблему за-
будови міста багатоповерхівками, 
проголосувала за виділення 
0,3757 га «для обслуговуваня 
колишнього ресторану «Виш-
город», який займає 4 сотки.

А вже через кілька місяців після 
цього звіту, 30 травня 2017 р. ця 
ж депутатська більшість прого-
лосувала за виділення 10 соток 
«для реконструкції та обслугову-
вання існуючого овочесховища». 
Яке займає 1 сотку. І Ви особи-
сто, і Ваша слухняна більшість і 
в першому, і в другому випадку 
прекрасно знали і те, з якою ме-
тою ТОВ «Вишгород Плаза» пе-
рекупила у колишніх власників 
руїни ресторану «Вишгород», і 
те, для чого його нинішнім влас-
никам виділяється така величез-
на «приресторанна територія»: 
для того, щоб дуже швидко пере-
творитися в прибудинкову. 

То навіщо ж Ви намагалися об-
вести кругом пальця власних ви-
борців? Чи не тому, що прекрасно 
розумієте, де закінчуються наші 
спільні інтереси, і починаються 
лише ваші, владні?

І після цього Ви продовжуєте 
заявляти, що не співпрацюєте з 
окремими забудовниками, а на 
свавілля інших не закриваєте 
очі? Що забудовник і депутат С. 
Пінчук абсолютно незалежний і 
може проголосувати не так, як 
Вам хочеться? Що такими ж не-

Продовження. 
Початок на 1-й стор.)

залежними є депутати, колишні 
безробітні, а нині  керівники — 
директор КП «Управляюча ком-
панія» міськради В. Сардак та 
його заступник О. Кучмій?

Звичайно, владу, сконцентро-
вану в одних руках, можна ви-
користати і на користь, і на зло 
людям. На користь — це якщо 
міський голова прагне авторита-
ризму для того, щоб примусити 
депутатів і чиновників до глибо-
кого реформування роботи всіх 
сфер життєдіяльності міста і по-
легшення життя його жителям. 
Особливо — в умовах, коли краї-
ною керують безвідповідальні і 
жадібні шанувальники офшорів, 
олігархів та просто злочинців.   

Але, вибачте, я не бачу у Вас 
особливої волі до такого рефор-
мування. Зате бачу нестримне 
бажання до авторитаризму зара-
ди авторитаризму і несприйнят-
тя будь-якої думки, окрім своєї 
власної. Ваша нетерпимість до 
будь-якої критики Ваших дій з 
боку депутатів та виборців, Ваші 
постійні істеричні зауваження 
і вигуки на засіданнях комісій, 
сесіях, в соціальних мережах в 
зв’язку з цим про «передвибор-
ний піар» і «недоброзичливців» 
насторожують і змушують вва-
жати, що Ви більше думаєте про 
наступні вибори, ніж про життя 
наступних поколінь.  

...Всі претензії, висловлені 
мною до депутатів у «Відкритому 
листі депутатам Вишгородської 
міської ради» (№5(304) нашої 
газети від 7.07.2017 р.), можна, 
також, віднести і до Вас особи-
сто. Причому — в першу чергу, 
оскільки саме Ви очолюєте місь-
ку раду. Отже, нічого дивного не-
має в тому, що Ви ніяк не відреа-
гували на це звернення. 

Вам не потрібен мораторій 
на будь-яке виділення землі під 
багатоповерхове будівництво 
до моменту збалансування вже 
побудованого житла з соціаль-
но-побутовими та культурними 
потребами міста.

Вам не цікаво які саме суми 
були сплачені місту кожним забу-
довником з 2006 р. та яке саме 
майно було йому було переда-
но,  куди саме і на яких підставах 
були витрачені ці кошти, кому 
саме і на яких підставах було пе-
редане це майно.

Ви не хочете з’ясовувати кому 
саме і на яких підставах з 2006 
р. по сьогодні були передані зе-
мельні ділянки із земель запасу 
Вишгородської міської ради.

Ви не вважаєте, що депутатські 
комісії мають відзвітуватися про 
свою діяльність.

Щодо «звітів» комунальних під-
приємства на останій сесії місь-
кої ради. Я чув ці «звіти». І, чесне 
слово, мало не згорів від сорому. 
З одного боку — за керівників де-
яких комунальних підприємств, 
з іншого  — за абсолютно не-
критичну реакцію депутатів на ці 
звіти. 

Особливо розчулили депутат-
ські аплодисменти на адресу 
директора КП «Управляюча ком-
панія» В. Сардака, — мабуть за 
те, що  продовжує збирати кошти 
з вишгородців за віртуальні по-
слуги типу «прочищення димо-
вентиляційних каналів», «диспет-
черизація ліфтів», «дератизація» 

та «дезінсекція». А ще, мабуть, 
за те, що уважно й детально за 
допомогою своїх юристів, на-
решті розібрався з боржниками: 
з’ясував, хто, чому саме і коли 
саме підприємству не доплатив 
за послуги, за які саме та пояс-
нив кожному боржнику, що таке 
позовна давність та порадив що 
з цим боргом робити... 

Так от, шановний Олексію Вік-
торовичу, настільки безграмот-
ної, цинічної, хамської та нахаб-
ної відповіді, яку дав мені на мій 
запит щодо отримання публічної 
інформації В. Сардак (див. стор. 
3), протягом 10 років не давав 
нашій редакції жоден керівник 
жодного комунального під-
приємства міста. А я ж просив, 
всього-навсього, пояснити яка 
частина загального боргу виш-
городців перед КП «Управляюча 
компанія» Вишгородської місь-
кої ради повністю або частково 
вийшла за межі позовної дав-
ності в три роки. І в бесіді з Вами 
розповів з якою метою: щоб по-
яснити людям що і як їм робити, 
коли держава почне відмовляти 
їм в отриманні субсидій на під-
ставі боргів, підтверджених  В. 
Сардаком і О. Кучмієм. 

Що стосується Вашої особистої 
реакції на цю відповідь, то, повір-
те, вона була не краща, ніж ре-
акція колишнього секретаря 
місьради М. Решетнікової, коли 
Ви, будучи депутатом, вимагали 
в неї додатки до деяких рішень 
ради для ознайомлення. Пам’я-
таєте: «Я знаю, що зобов’язана 
Вам їх надати. А от не дам — і 
все. Чому? Тому, що не хочу!».   

Олексію Вікторовичу, повірте, я 
зовсім не хочу сказати, що в місті 
нічого не робиться. Навпаки, Ви 
і Ваші підлеглі дуже інтенсивно 
освоюєте бюджетні кошти: кла-
дете афальт, вимощуєте плит-
кою тротуари, міняєте вікна в 
під’їздах, світильники на вулицях 
та в будинках, асфальтуєте ву-
лиці, освітлюєте пішохідні пере-
ходи, встановлюєте лавочки та 
декоративні парканчики на пло-
щах, облаштовуєте бювети та 
дитячі майданчики. Все це нам, 
виборцям, кидається у вічі в пер-
шу чергу тому, що видно, як то 
кажуть, неозброєним оком. І все 
це, звичайно, прекрасно. Дякую 
Вам за це від імені всіх виборців.  

Єдине, що, знову, таки, дещо 
насторожує — це те, що, на-
приклад, те ж КП «Управляюча 
компанія Вишгородської міської 
ради», навіть, не зареєстроване 
в системі державних електрон-
них закупівель ProZorro. А на 
офіційному порталі публічних 
фінансів України (spending.gov.
ua) якщо й відображаються якісь 
платежі цього підприємства, то 
— лише частково. 

Дещо пояснює лише той факт, 
що керівникам КП «Управляюча 
компанія Вишгородської міської 
ради»  є з кого брати приклад: 
як недавно з’ясувалося, Вишго-
родська міська рада, взагалі, з 27 
тисяч органів влади в Україні за-
йняла сьоме місце з кінця в рей-
тингу прозорості їх дій. Оскільки 
97,4% закупівель  здійснює 
поза системою ProZorro, без 
дотримання конкурентної про-
цедури.

З іншого боку, всьому місту вже 

відомі імена «чергових» отриму-
вачів бюджетних коштів від нашої 
ради — братів Рублівськіх, Є. Не-
попа, А. Вязовцевої, Я. Коломіє-
ць, ТОВ «Житлошляхбуд» і т. ін...  

Однак, проблема, навіть, не 
в тому, що Ви привели з собою 
до ради, міськвиконкому та бюд-
жетного «пирога» купу друзів та 
старих знайомих, — в принципі, 
нічого поганого в цьому немає. 
Якщо ці друзі та знайомі — чесні 
й принципові професіонали своєї 
справи.

Набагато гірше, якщо ви їх від-
бирали за зовсім іншим принци-
пом — особистої відданості та 
слухняності, вважаючи, що лише 
такими й мають бути «люди 
команди». А саме так, здаєть-
ся, і сталося. Мабуть, тому, що 
Ви вважаєте, що і самі здатні 
розібратися в будь-якому питанні 
краще за будь-якого професіона-
ла. Однак...

Взяти, наприклад, ті ж дитячі 
майданчики, — один в центрі 
міста, біля площі Шевченка, дру-
гий — у дворі буд. по вул. Мазепи, 
12. Безумовно, майданчики гарні, 
оскільки, по-перше, нові, по-дру-
ге, в них були вкладені величезні 
кошти. Однак, щодо насичення їх 
спецільними ігровими комплек-
сами, розважальними та спор-
тивними спорудами і ефективно-
го розміщення цих комплексів та 
споруд на території майданчиків 
— є питання. Дуже сумнівно, що 
цим займалися справжні про-
фесіонали. 

Або взяти реконструкцію біго-
вих доріжок на стадіоні «Енер-
гетик». Звичайно, питаня дав-
но назріло. Але, по перше, де 
Ви, Олексію Вікторовичу, в якій 
країні чи в якому куточку зем-
ної кулі бачили, щоб футбольне 
поле і бігову доріжку навколо 
нього розділяв бетонний бордюр 
заввишки в 15 см? А, по-друге: чи 
не забагато 1 млн. 200 тис. за 400 
метрів асфальту? 

Так от, Олексію Вікторовичу, 
оцей бетонний бордюр між фу-
больним полем та біговою доріж-
кою дуже красномовно харак-
теризує Ваш стиль керівництва 
містом.    

Наче й гроші громадські осво-
юються. Наче й робиться те, що 
потрібно і давно назріло. Наче й 
красиво все і акуратненько так. 
Наче й гарно виходить. Якщо 
здалеку дивитись.

А ближче підійдеш, придивиш-
ся уважно, згадаєш в яку суму ця 
красота обійшлася  — і, інколи, 
волосся на голові дибки стає...

Бо якщо міська влада голов-
не своє завдання бачить в тому, 
щоб витрачати кошти виборців, 
то, хоча б, витрачала їх ефектив-
но...

Р. S. Оце тільки но закін-
чив цього листа і сходив на 
стадіон «Енергетик». Може, 
після критики в пресі і Facbook 
ТОВ «Житлошляхбуд» щось 
придумало з тими бордюрами 
навколо футбольного поля? 

Впевнився: дійсно придума-
ло — прикопало так, що тепер 
ні футболіст, ні бігун точно не 
перечепиться. Значить, все-та-
ки, чуєте Ви нас, пересічних 
українців, Олексію Вікторови-
чу! І це — вселяє надію... 

Віталій Борзовець

В 2017 году Национальное 
агентство по предупрежде-
нию коррупции (НАПК) Украи-
ны начало полную проверку 
декларации Олега Мищенко 
— заместителя председателя 
Киевской ОГА. В это же время 
чиновник написал заявление 
«по собственному желанию».

Об этом 14 августа сообщает 
bigus.info.

Решение о полном проверку де-
кларации Олега Мищенко было 
принято в ответ на сообщение 
юристов издания.

Как выяснили активисты ОО 
«ТОМ 14», в декларации Мищенко 
за 2016 год в разделе «Корпора-
тивные права» не указана ни одна 
компания.

В то же время, по данным 
Единого государственного рее-
стра юридических лиц, физиче-
ских лиц-предпринимателей и 
общественных формирований, 
Олегу Мищенко принадлежит 
доля в уставном капитале ООО 
«В.Т.О.Р.А.» (в размере 30 тысяч 
грн), и в уставном капитале ООО 
«Инвестиционно-промышленная 
компания» (в размере 14 тысяч 
грн). Впрочем, и в декларации 
«перед увольнением» никакой ин-
формации о корпоративных пра-
вах указано не было.

24 июля, уже после решения о 
проверке, чиновник подал в от-
ставку.

Олег Мищенко занимал долж-
ность заместителя председателя 
КОГА по вопросам ЖКХ и строи-
тельства с 20 декабря 2016 года.

Как пишет портал «Моя Киевщи-
на», в сфере, за которую отвечал 
Мищенко, — капитальное строи-
тельство и архитектура, — были 
зафиксированы значительные на-
рушения. По неподтвержденным 
данным, заместитель Горгана по-
лучал 20% «откатов» за тендеры 
на капитальном строительстве и 
ремонтах.

Напомним, в июле 2017 года 
Нацагентство по предотвраще-
нию коррупции (НАПК) Украины 
решило провести полную провер-
ку имущественных деклараций за 
2015 и 2016 годы главы НБУ Ва-
лерии Гонтаревой. Агентство при-
няло решение, которым поручило 
заместителю председателя НАПК 
Руслану Радецкому провести 
«контроль и полную проверку» де-
клараций ряда чиновников, среди 
которых есть и Гонтарева.

Также в документе значатся за-
меститель председателя Киевской 
ОГА Олег Мищенко, первый за-
меститель начальника налоговой 
инспекции по работе с крупными 
плательщиками налогов в До-
нецке Олег Соколов, судья При-
морского райсуда Одессы Олег 
Крикливый, мэр Лимана Донецкой 
области Петр Цимидан и другие.
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Директору КП «Управляюча ком-
панія»  Вишгородської міської ради
Сардаку В. І.   
засновника газети «На самом деле»
Борзовця Віталія Володимировича

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

         Прошу Вас повідомити:
1. Кількість сімей (квартир), у яких на сьогоднішній день існує за-

боргованість перед КП «Управляюча компанія»  Вишгородської міської 
ради.

2. Загальну суму заборгованості мешканців м. Вишгорода перед КП 
«Управляюча компанія»  Вишгородської міської ради.

3. Кількість сімей (квартир), щодо заборгованості яких перед КП 
«Управляюча компанія»  Вишгородської міської ради повністю минув 
строк позовної давності.

4. Кількість сімей (квартир), щодо заборгованості яких перед КП 
«Управляюча компанія»  Вишгородської міської ради частково минув 
строк позовної давності.

5. Загальну суму заборгованості мешканців м. Вишгорода перед КП 
«Управляюча компанія» Вишгородської міської ради, щодо якої не ми-
нув строк позовної давності.  

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

яким встановлено, що «не може бути обмежено доступ до інформації 
про користування чи розпорядження державним, комунальним майном, 
у тому числі до копій відповідних документів».

б) положення п. 6 ч. 1 ст. 14 ЗУ «Про доступ до публічної інформа-
ції», яким закріплено обов’язок розпорядника інформації «надавати до-
стовірну, точну та повну інформацію, 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 публіч-
ної інформації, встановлену статтею 24 ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації».

Інформацію прошу надати в письмовій формі у термін, визначений 
чинним законодавством України.

28.07.2017 р.   
Засновник газети «На самом деле»                     В. В. Борзовець

Самоврядування

   

Редакція газети «На самом деле» 
ТОВ «Видавничий дім «ВВВ» Борзовцю В.В.

На Ваш запит вх. № 167 о/р від 28.07.17 про надання інформа-
ції щодо суми заборгованості мешканців м. Вишгорода перед КП 
«Управляюча компанія» Вишгородської міської ради та з інших 
питань повідомляємо, що загальна сума заборгованості населення 
станом на 01.07.17 складає 3434,2 тис. гривень.

Інформація щодо інших питань, порушених у Вашому запиті, 
є конфіденційною, а тому відповідно до ст.ст. 6, 7 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» є інформацією з обмеженим 
доступом.

У запиті Ви звертаєтесь від імені юридичної особи зазначаючи 
у зворотній адресі офіс 98 по вул. Шолуденка, б. 6-Б, м. Вишго-
род. За інформаційною базою абонентського відділу нашого під-
приємства за даною адресою зареєстроване житлове приміщення 
(квартира), власником якого (власником особового рахунку) є гро-
мадянин, а саме фізична особа Борзовець Віталій Володимирович, 
за яким станом на 01.08.2017 року рахується заборгованість перед 
КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради у сумі 
7361,28 гривень. Підтверджуючі документи про те, що зазначене у 
Вашому запиті офісне приміщення дійсно юридично переведено у 
нежитловий фонд, у нашого підприємства відсутні.

Повторно нагадуємо, що згідно ст. 20 Закону України «Про жит-
лово-комунальні послуги» споживач зобов’язаний укласти договір 
на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконав-
цем на основі типового договору.

З огляду на викладене просимо з’явитися до абонентського від-
ділу КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської ради для 
укладення договору на надання житлово-комунальних послуг. При 
собі необхідно мати паспорт громадянина України, ідентифікацій-
ний код та свідоцтві про право власності на квартиру або доку-
менти, які підтверджують право власності фізичної або юридичної 
особи, за Вашою інформацією, нежитлового приміщення за вище-
зазначеною адресою.

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

Так уже склалося, що більшість українських ЖЕКів, 
як і колись «совєтських», вважали людей (які їх, до 
речі, утримують) ідіотами. І так само продовжують 
вважати до цих пір. «Розумників», які намагаються 
розібратися наскільки ефективно ці комунальні уста-
нови витрачають зібрані з населення та отримані з 
бюджету кошти, їх керівники просто ігнорують. До того 
моменту, поки мова йде про самих «розумників» і їх 
особисті інтереси. Однак, як тільки останні переходять 
від питань, які стосуються їх особисто, до загаль-
номіських та суспільно важливих проблем, керівни-
ки, по суті, радянських ЖЕКів, які поміняли назви, 
але залишились все тими ж «совковими» конторами, 
виходять із себе і впадають в істерику. А знаєте чому? 
Тому, що відчувають пряму загрозу своєму безбідно-
му існуванню. Загрозу того, що їх змусять прцювати 
і отримувати лише зароблене. Загрозу того, що така 
солодка «халява» може, раптом, закінчитися...

Поки в моїх редакційних 
запитах йшлося про мій 
особистий «борг», (який, в 
дійсності, давно не є бор-
гом в класичному розумінні 
цього слова, оскільки, дав-
ним-давно минув строк його 
позовної давності), керівники 
КП «Управляюча компанія» 
Вишгородської міської ради 
поводили себе відносно при-
стойно. Так би мовити, «в 
рамках». Вчасно відповідали 
на запити і, навіть, надава-
ли членороздільні відповіді 
на поставлені в них запи-
тання. Які, стосувалися, на-
віть, цілого нашого будинку. 
Однак, мене, як журналіста, 
цікавить не лише окремий 
багатоквартирний будинок, і 
не група будинків, а все мі-
сто. Отже, цілком логічно, 
що я вирішив поцікавитись: 

— загальною кількістю 
власників квартир, які, 
на думку керівництва КП 
«Управляюча компанія», 
мають перед цим підприєм-
ством заборгованість і за-

гальною сумою такої забор-
гованості; 

— кількістю сімей, щодо 
заборгованості яких перед 
КП «Управляюча компанія»  
повністю минув строк позов-
ної давності;

— кількість сімей, щодо 
заборгованості яких перед 
КП «Управляюча компанія»  
частково минув строк позов-
ної давності;

— загальної суми забор-
гованості мешканців міста 
перед КП «Управляюча ком-
панія», щодо якої не минув 
строк позовної давності.  

Навіщо мені були ці дані?
По-перше, для того, щоб 

з’ясувати реальну, а не вір-
туальну суму заборгова-
ності (на думку керівників 
цього КП) мешканців перед 
підприємством. Адже реаль-
ною сумою боргу є лише той, 
відносно якого не пройшов 
строк позовної давності. Бо 
лише такий можна реально 
стягнути. 

У своєму «звіті» на остан-

ній сесії В. Сардак зауважив, 
що населеня міста, загалом, 
заборгувало КП «Управляю-
ча компанія» 3 млн. 800 тис. 
грн. У відповіді на мій запит 
— що 3 млн. 434 тис. 200 
грн. 

І це при тому, що запит 
було передано в КП «Управ-
ляюча компанія» в день сесії 
— 28 липня 2017 р. 

 Отже, комусь В. Сардак 
збрехав — або депутатам, 
або редакції. Однак, не це 
саме страшне. 

Насправді ж сума реаль-
ного сукупного боргу вишго-
родців перед КП «Управля-
юча компанія», швидше за 
все, виявиться на порядок 
меншою. Однак, наскільки 
саме, В. Сардак зізнаватися 
не хоче. Та й сам, я впевне-
ний, не знає. 

Але найсмішніше те, як В. 
Сардак намагається поясни-
ти відмову в інформації:
«...Інформація щодо інших 

питань, порушених у Вашо-
му запиті, є конфіденцій-
ною, а тому відповідно до 
ст.ст. 6, 7 Закону України 
«Про доступ до публічної 
інформації» є інформацією з 
обмеженим доступом...».

Процитую статті, на які по-
силається директор КП:

«Стаття 6. Публічна ін-
формація з обмеженим до-
ступом

1. Інформацією з обмеже-
ним доступом є:

1) конфіденційна інформа-
ція;

2) таємна інформація;
3) службова інформація.
2. Обмеження доступу до 

інформації здійснюється 
відповідно до закону при до-
триманні сукупності таких 
вимог:

1) виключно в інтересах 

національної безпеки, тери-
торіальної цілісності або 
громадського порядку з ме-
тою запобігання заворушен-
ням чи злочинам, для охоро-
ни здоров’я населення, для 
захисту репутації або прав 
інших людей, для запобіган-
ня розголошенню інформації, 
одержаної конфіденційно, або 
для підтримання авторите-
ту і неупередженості право-
суддя;

2) розголошення інформа-
ції може завдати істотної 
шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення 
такої інформації переважає 
суспільний інтерес в її отри-
манні.

3. Інформація з обмеженим 
доступом має надаватися 
розпорядником інформації, 
якщо він правомірно опри-
люднив її раніше.

4. Інформація з обмеженим 
доступом має надаватися 
розпорядником інформації, 
якщо немає законних підстав 
для обмеження у доступі до 
такої інформації, які існували 
раніше.

5. Не може бути обмеже-
но доступ до інформації про 
розпорядження бюджетними 
коштами, володіння, кори-
стування чи розпоряджен-
ня державним, комунальним 
майном, у тому числі до копій 
відповідних документів, умо-
ви отримання цих коштів 
чи майна, прізвища, імена, 
по батькові фізичних осіб 
та найменування юридичних 
осіб, які отримали ці кошти 
або майно. При дотриманні 
вимог, передбачених части-
ною другою цієї статті, 
зазначене положення не по-
ширюється на випадки, коли 
оприлюднення або надання 
такої інформації може завда-
ти шкоди інтересам націо-
нальної безпеки, оборони, 
розслідуванню чи запобіган-
ню злочину.

6. Не належать до інфор-

мації з обмеженим доступом 
відомості, зазначені у декла-
рації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави 
або місцевого самовряду-
вання, поданій відповідно до 
Закону України «Про запо-
бігання корупції», крім відо-
мостей, зазначених в абзаці 
четвертому частини першої 
статті 47 вказаного Закону.

7. Обмеженню доступу 
підлягає інформація, а не 
документ. Якщо документ 
містить інформацію з об-
меженим доступом, для оз-
найомлення надається ін-
формація, доступ до якої 
необмежений.

Стаття 7. Конфіденційна 
інформація

1. Конфіденційна інформа-
ція — інформація, доступ 
до якої обмежено фізичною 
або юридичною особою, крім 
суб’єктів владних повнова-
жень, та яка може поширю-
ватися у визначеному ними 
порядку за їхнім бажанням 
відповідно до передбачених 
ними умов. Не може бути 
віднесена до конфіденційної 
інформація, зазначена в ча-
стині першій і другій статті 
13 цього Закону.

2. Розпорядники інформації, 
визначені частиною першою 
статті 13 цього Закону, які 
володіють конфіденційною 
інформацією, можуть по-
ширювати її лише за згодою 
осіб, які обмежили доступ до 
інформації, а за відсутності 
такої згоди — лише в інте-
ресах національної безпеки, 
економічного добробуту та 
прав людини».

Отже, шановні читачі, 
якщо ви уважно ознайоми-
лися зі статтями, на які поси-
лається В. Сардак, то легко 
зробите висновок: назвати 
«інформацією із обмеженим 
доступом» інформацію щодо 
кількості сімей та загаль-
ні суми заборгованості цих 
сімей згідно певних періодів 
часу (без посиланя на пріз-
вища, адреси і т. ін) може 
або не зовсім адекватна лю-
дина, або шахрай. До кого 
саме з цих категорій грома-
дян віднести В. Сардака — 
вирішуйте самі. 

Втім, зовсім не важко здо-
гадатися чому В. Сардак 
вдався до такої відповіді. 

По-перше, тому, що він, 
без сумніву, не володіє ін-
формацію, яку просив нада-
ти. Оскільки йому вона ніко-
ли не була потрібна. Йому, 
навпаки, вигідніше її не мати 
і не знати. Щоб приходити 
до суду і просто заявляти: 
«Громадянин Іванов забор-
гував нам 5 тис. гривень!». 
Не уточнюючи, що борг цей 
накопичився, наприклад, з 
2011-го по 2013-й рік. Тому, 
що суддя не буде запитува-
ти коли саме виник борг, а 
просто винесе рішення щодо 
його стягнення. 

Зупинити це свавілля 
може лише сам відповідач, 
заявивши клопотаня щодо 
уточення  строків виник-
нення боргу, а потім запе-
речуючи його (чи його ча-
стину) на тій підставі, що 
сумма боргу стягненню не 
підлягає, оскільки минув 
строк позовної давності.   

Однак, такий хід подій 
ніколи не подобався і не по-
добається В. Сардаку і К°. 

Справа в тому, що сам факт 
існуваня певної суми забор-
гованості, відносно якої сп-
лила позовна давність, свід-
чить про те, що юристи ще 
недавно КПЖ і КГ, а тепер 
КП «Управляюча компанія» 
Вишгородської міської ради 
вкрай погано виконували і 
продовжують виконувати 
свою роботу. Тому, що, якщо 
вони протягом трьох років не 
стягнули з боржника забор-
гованість, то одне з двох:

— або вони  в суді не змог-
ли довести, що така забор-
гованість дійсно існує і вона 
реальна, а не надумана;

— або вони, взагалі не 
звернулися до суду з від-
повідним позовом, що озна-
чає, що вони не справляють-
ся із своїми обов’язками. 

В обох випадках таким 
юристам немає чого роби-
ти в підприємстві. А якщо в 
підприємстві працюють або 
безграмотні юристи, або 
юристи-нероби та ледацю-
ги, це означає, що керівно-
вицтво підприємства вони 
влаштовують. Але якщо 
керівників КП «Управляюча 
компанія» влаштовують чи 
то малограмотні юристи, чи 
то юристи-ледацюги, то наві-
що нам, вишгородцям, такий 
директор КП «Управляюча 
компанія»?

Тепер, шановні читачі, ви 
зрозуміли, чому В. Сардак 
так боїться оприлюднення 
тієї інформації, яку я запро-
сив? Тому, що вона проде-
монструє наскільки ефек-
тивно працює і він сам, і 
його юристи.

Саме цим пояснюється 
його істерика, яка прояви-
лася в типово базарному 
прийомі «сам дурак!». Ну, 
це з приводу закидів щодо 
того, як саме я називаю свою 
квартиру — офісом, прий-
мальнею чи редакцією. Та 
хоч президентським апарта-
ментами — це моя особиста 
справа, до якої ніякі, тим 
паче, наймані мною на робо-
ту сардаки не повині сунути 
свого носа.  

Тепер щодо реакції на цю 
відповідь міського голови О. 
Момота, якому я показав її в 
присутності панів В. Сардака 
та О. Кучмія. І які в цей час 
один одному весело посміха-
лися і переморгувались. 

Вона, як це не дивно, О. 
Момота зовсім не обурила. 
При цьому прозвучала фра-
за «Давайте я буду оціню-
вати роботу керівника під-
приємства!». 

З цього приводу зауважу: 
це, звичайно, право місько-
го голови. Однак, це зовсім 
не означає, що цю роботу 
не можемо оцінювати й ми, 
представники міської грома-
ди. А, заодно, й оцінювати 
роботу самого міського голо-
ви. Якого, чомусь, влаштову-
ють керівники комунальних 
підприємств, яких, в свою 
чергу, влаштовують невігла-
си та нероби юристи. І яких 
ці керівники із усіх сил покри-
вають, приховуючи публічну 
інформацію, яку приховува-
ти заборонено законом. 

В. Борзовець  
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(Продовження. 
Початок на стор. 1)

І ЗНОВУ ПРО ПРАТ
«КПМК-2» ЗОКРЕМА
І ЗАБУДОВУ МІСТА 

ЗАГАЛОМ
...Почалася сесія з висту-

пу представника СТ «Енер-
гетик» Л. Лукашук, яка на-
гадала депутатам про своє 
звернення до них місячної 
давнини В якому, за її сло-
вами, «просила захистити 
інтереси простих людей від 
будівельної загрози, з якою 
ми опинилися один на один». 
Кричущі факти будівельного 
свавілля на думку Л. Лука-
шук: виритий котлован на 
небезпечній відстані від ча-
стини дороги СТ, порушення 
забудовником меж дороги, 
що підтвердилося роботою 

двох контрольно-геодезич-
них комісій, повне руйнуван-
ня мальовничих ландшафтів 
вишгородських курганів,  
вивіз сотень тонн землі.

Ці факти, на думку Л. Лу-
кашук, «як мінімум, є фак-
тами грубого порушення 
екологічного законодавства і 
Закона України «Про охоро-
ну земель». В зв’язку з цим 
членами СТ «Енергетик», за 
словами виступаючої, було 
написано листа на ім’я мера.

При цьому, Л. Лукашук 
прямо запитала у депутатів: 
«Чому ці листи пишемо ми, 
а не ви, шановні депутати, 
і ваші юристи? Адже, зідно 
статей 5 і 12 Закону України 
«Про охорону земель», це 
повині робити ви, а не ми. 
Пройшов місяць, але нічо-

го не змінилося. Навпаки: 
кожен день у нас виникає 
все більше питань до цього 
будівництва. Але нам упер-
то нав’язується думка про 
його законість. І, на жаль, 
не лише представниками 
забудовника. Наше садо-
ве товариство є проекцією 
Вишгорода і ви всі повині 
відстоювати наші інтереси 
і законі вимоги. І, в першу 
чергу, наше звернення на-
правлено до членів будіве-
льої комісії тому, що з нами 
працюють лише А. Тютюнник 
і С. Жадан. І особливо наше 
звернення стосується очіль-
ника будівельної комісії пана 
С. Пінчука. 

Ми впевнені в незакон-
ності цієї забудови, адже:

— забудовник оформив 

дозвіл на будівництво і ро-
зробив проектну докумен-
тацію, абсолютно ігноруючи 
норми територіального зону-
ваня Вишгорода і будує замі-
стиь 16-ти 25 поверхів. При 
цьому щільність забудови 
втричі переважає норму, від-
сутні парковки для машин;

— незаконно оформив 
техпаспорт на 4-ту секцію 
як на об’єкт незакінченого 
будівництва, якої, фактично, 
не існує;   

— більше 3-х місяців 
стоїть виритий глибокий кот-
лован обабіч нашої дороги 
для будівництва опорної 
стіни. Забудовник стіну не 
будує, зате вперто зводить 
багатоповерхівки. А котло-
ван використовується як 
метод шантажу проти нас 

на самому високому рівні: 
мовляв, не дасте будувати 
4-ту секцію в такому вигляді, 
як ми хочемо (25 поверхів на 
відстані 19 метрів від наших 
садиб) — ми не будемо бу-
дувати опорну стіну. Настане 
осінь, підуть дощі — і ви всі 
туди попливете;

— на наш лист на ім’я 
голови правління ПрАТ 
«КПМК-2», нашого земляка, 
щодо мінімальної відстані 
від наших садиб відповідь 
була с позиції сили: він на-
вмисно занизив вартість на-
ших садиб до рівня городів і 
незаконих будівель, які під-
лягають знесенню. С позиції 
сили можна вирішити якесь 
питання? Думаю, що ні. Тому 
закликаю всіх до переговор-
ного процесу». 

Депутатам Л. Лукашук по-
ставила 4 вимоги.

«1. Установити законість 
забудови 4 секції і її повер-
ховість.

2. Визначити законість 
мінімальної відстані від 4 
секції до наших садиб згідно 
будівельних норм.

3. Дорога має бути з 
проїзджою частиною мінімум 
6 метрів, загальною шири-
ною мінімум 8 метрів, як ви-
магають будівельні норми.

4. Для вирішення цих пи-
тань запропонувала зібрати 
круглий стіл із представників 
громади, забудовника, депу-
татів». 

О. Момот: «Перша зустріч 
так званого «круглого сто-
лу» у нас була в цьому залі, 
проте на неї не з’явилися 

лише після направлення письмового запиту від 01.12.2016 року.
Відповідно до отриманих від виконавчого комітету даних вста-

новлено наступне:
1. За інформацією виконавчого комітету Вишгородської міської 

ради, станом на грудень 2016 року в місті Вишгород забудовуються 
11 будівельних майданчиків, які знаходяться на стадії будівництва 
та ще не здані в експлуатацію. При цьому, виконавчий комітет та 
його структурні підрозділи або не володіють інформацією щодо 
конкретних обсягів забудови та кількості квартир, що будуються, і 
кількості майбутніх в місті Вишгороді, або не вважають за доцільне 
надавати таку інформацію на розгляд комісії;

2. Як з’ясувалося, виконавчий комітет Вишгородської міської 
ради не може надати тимчасовій комісії жодної інформації щодо 
невідповідності будівництва багатоповерхових будинків в місті 
Вишгороді вимогам чинного законодавства. Виконавчий комітет 
та його структурні підрозділи не володіють навіть інформацією, чи 
відповідають наміри забудовників діючій містобудівній документації 
або цільовому призначенню земельних ділянок, що забудовуються 
станом на сьогодні;

3. Виконавчий комітет на запит комісії надав копії всіх звернень, 
які в період із 01.11.2015 року по даний час були спрямовані Виш-
городською міською радою до відповідних органів, зокрема до Дер-
жавної архітектурно-будівельної інспекції України.

Комісія вивчила наявні матеріали по існуючим забудовам міста 
Вишгорода і встановила наступне:

— на сьогоднішній день на території міста існує одинадцять 
об’єктів багатоповерхової забудови незавершеного будівництва:

Додаток №1 
Затверджено на засіданні 
Тимчасової контрольної комісії
«__»  лютого 2017 року
 Голова комісії

ЗВІТ
тимчасової контрольної комісії

щодо вивчення ситуації, що склалася в місті Вишгороді 
із збільшенням кількості новобудов, перевірки роботи 

виконавчого комітету та відповідних відділів, які здійснюють 
організаційну діяльність у сфері містобудування та архітектури 
на території, підпорядкованій міській раді, створеної рішенням 

сесії Вишгородської міської ради від 13.09.2016року № 15/63.

Відповідно до п.2 рішення Вишгородської міської ради від 
13.09.2016 року № 15/63 тимчасовій контрольній комісії було до-
ручено:

— опрацювати питання обґрунтованості тих чи інших рішень ви-
конавчих органів міської ради, надати їм оцінку;

— перевірити роботу виконавчого комітету та відповідних від-
ділів, які здійснюють організаційну діяльність у сфері містобудуван-
ня та архітектури на території, підпорядкованій міській раді;

— подати до Вишгородської міської ради звіт про проведену ро-
боту.

З метою виконання поставлених завдань комісія звернулась до 
керівників відповідних профільних відділів міської ради щодо на-
дання необхідних для роботи комісії документів, які були отримані 

Сумарна кількість будинків, які знаходяться в стадії незаверше-
ного будівництва та проектування — 35. В своїй більшості це — 10-
25 поверхова забудова.

Сумарна кількість квартир в цих будинках, які будуть здаватись 
найближчим часом, орієнтовно — близько 5000 квартир.

З одинадцяти будівельних майданчиків, будівництво на яких на 
даний час триває, земельні ділянки лише у чотирьох забудовах від-
повідають цільовому призначенню, тобто — «будівництво та обслу-
говування багатоповерхового будинку». Це — ЖК «Берегиня», «Сіті 
парк», «Борисоглібський» та будівництво по вул.Кургузова, 11-Б.

№
 п/п
1
2
3

4
5

6

7

8
9

10
11

Житловий
 комплекс

Зеніт
Берегиня

Київські зорі
2 черга

Сіті Парк
Фрацузький

бульвар
Борисо-

Глібський
Форт Хауз

Велесгард
4 карата
Зоряний

Кургузова, 11-Б

Адреса

Шолуденка,17к
Набережна

Лугова

Прожекторний
Шолуденка

Шкільна

Шевченка
(Бінат)

Ватутіна
Ватутіна
Ватутіна

Кургузова

Кількість
будинків

2
2

3 (1 — здан)

11
5

1

1

4
2
1
4

35

Кількість
поверхів

17
16
11

10-16
10

13

5-8

11
11
10

22-25

Кількість
квартир

105 х 2 = 210
280 х 2 = 560
314 (1-2 буд.)

1100
Не вказано

209

148

580
250
144

(160-200) х 4 =  
= 560-800
min 4715

О. Семенов: «Робота на-
шої комісії заставила багато 
над чим задуматись. Ми вже 
давно говоримо про хаотич-
ну забудову міста. Але поки 
немає цифр, немає сприй-
няття. Немає розуміння 
масштабності цих процесів. 
А цифри такі. На сьогодніш-
ній день в місті будується 
11 об’єктів багатоповерхо-
вої забудови незавершено-
го будівництва...  Це — 11 
будівельних майданчиків. 
Це — 35 багатоповерхових 
будинків. Поверховість: до 
25 поверхів. Близько 5 ти-
сяч квартир. Зазвичай мно-
жать на 3, це біля 15 тисяч 
жителів. Ви уявляєте що 
це таке буде? Для кращо-
го розуміня я скажу: ми всі 
відчули коли в нас з’явився 
«Ольжин град». Реально 
стало більше людей, стало 
більше машин... Це всі від-
чули. Для порівняння «Оль-
жин град» — це 800 квартир. 
Тобто, зараз забудовується 
шість «Ольжиних градів»! 
Я спеціально говорю це та-
ким чином, щоб ви зрозумі-
ли масштабність проблеми. 
Шість «Ольжиних градів»! Ви 
уявляєте, що буде з містом? 
Всі ці нові мешкаці прийдуть 
на ті самі три школи й три 
садочки. На ті самі єдину 
лікарню та єдину поліклініку. 
На ті самі автобуси-розвалю-
хи, якими ми вже сьогодні не 

можемо виїхати з міста. На 
ту саму каналізацію, в кінці 
кінців, про яку ми вже стільки 
говоримо. І на ті самі 11 сква-
жин, які сьогодні снабжають 
нас водою і які, практично, 
вже на межі. Це ж все ін-
формація з комунальних під-
приємств. Це не я її видумав. 
І всі ці проблеми обов’язково 
в найближчі рік-два вистре-
лять. І комусь треба буде це 
розхльобувати. І в мене таке 
враження, що розхльобува-
ти ніхто нічого не збираєть-
ся. Міська влада зараз діє 
так, наче після нас хоч по-
топ. Ну, нема логіки в цьому. 
Воно, все рівно, ну, рік, два 
— воно вистрелить. І що це 
за така самоціль: збільши-
ти населення в півтора-два 
рази без інфраструктури? 
Для чого робити це місто 
непригодним для проживан-
ня? Наразі? Прості питаня. 
Уже немає того Вишгорода, 
який був ще кілька років на-
зад. Ми це всі відчуваємо. 
Ми весь час чуємо: «У нас 
нема повноважень». Олексій 
Вікторович, коли ви сиділи 
там на задньому ряду, і у нас 
дійсно не було ніяких повно-
важень, видавали газету, 
там, за свої чи за спонсор-
ські, — неважно, — кошти, 
ви подавали позови в суди, 
ви ходили туди, вигравали, 
програвали, но ви боролись. 
Зараз ви — мер. У вашому 

підпорядкуванні — профіль-
ні відділи, ГАСК, виконком, 
головою якого ви являєтесь, 
цілий штат юристів...». 

О. Момот: «Александр 
Игоревич, поменьше пафо-
са, побольше дела, я отвечу 
на каждый вопрос».

О. Семенов: «Я не сум-
ніваюся, що ви відповісте на 
кожне питання. А в чем па-
фос?».

О. Момот: «Дуже забага-
то театральності в вашому 
виступі, вибачте...».

О. Семенов: «Тільки не 
вчіть мене як треба висту-
пать. Я, все таки...».

О. Момот: «Давайте до 
конкретних цифр...».

О. Семенов: «Уже не 
нада... Уже не нада, Олексій 
Вікторович, випускать... Є 
комунальна газета, в якій 
можна озвучити і зазначи-
ти всі проблеми міста. Яка 
за гроші бюджета заходить 
в кожну квартиру. То єсть, 
любу свою думку, любий ме-
сидж можна донести в кожну 
хату. Що, останнім часом хоч 
одне звернення в газеті було 
з цього приводу? Шановна 
громадо, давайте подумає-
мо, може нам не потрібна 
така-то забудова? Бо на цих 
жителів не вистачить ні ліка-
рень, ні дитсадків, нічого... 
Нічого цього не було. Чи, 
може депутатів хтось зібрав? 
Нас тут 36 чоловік. І сказав: 

хлопці, щось тут непонят-
не твориться в місті, ми не 
знаєм що робити. Та не пи-
тання! Що, вже нас зібрали і 
сказали давайте подумаємо 
що робити з цими забудова-
ми? Зате у нас чудові стосун-
ки  у забудовників з владою. 
Прекрасні просто... А чого? 
Якщо вони сьогодні несуть 
нам одні проблеми?».

О. Момот: «Питання. Ми 
майже з усіма забудовни-
ками зараз судимося... Це з 
ким у мене чудові відноси-
ни? Давайте по звіту, а не по 
оцим... огульним фразам».

О. Семенов: «Секунду...».  
О. Момот: «Конкретні циф-

ри! Ви звітуєте, як голова 
комісії!».

О. Семенов: «Не переби-
вайте будь-ласка!».

О. Момот: «Це просто 
не звіт, а передвиборчий 
виступ. Я хочу факти! Кон-
кретні факти! Я почув тільки 
15 тисяч квартир! Чи 5 тисяч 
вартир. Давате конкретно: 
які будинки, які дозволи, ким 
видавалися...».

О. Семенов: «Ми... про га-
зету. В газеті ми читаєм про 
все на світі: про заборчики, 
про утрєнніки, «ласточки», 
про все, що завгодно. Но 
про цю проблему, яка на 
сьогоднішній день являється 
самою важливою для міста, 
— ні слова. Це теж факт. І 
тільки... Ну... Я не знаю... 

Може... Це тільки нам так 
здається... Комісії... Може, 
все у нас нормально? Але я 
впевнений, що ненормаль-
но. Тому, що все, що я тільки 
що звучив, ці проблеми, вони 
ж... Да, їх можна не бачити, 
їх можна не помічати, мож-
на, взагалі, на них не зверта-
ти уваги. Але ж вони самі не 
розсосуться. Їх треба вирі-
шувати. Їх треба визнавати. 
Перше — визнавати, а потом 
вирішувати.   

Ну, скажу ще так. Забудо-
вуються всі міста. В прин-
ципі, це об’єктивний, при-
родний процес... Це і Буча, і 
Ірпінь, і Бровари... Ми цього 
не зупинимо, це об’єктивно. 
Але треба прибрати пере-
кос, який на сьогоднішній 
день є в забудові. У нас ін-
фраструктура не будується 
взагалі, а житло будуєтья 
просто шаленими темпами. 
Ми ж ніякими лампочками 
і заборчиками не компен-
суємо тих незручностей, 
які стврюються забудовни-
ками. Це — очевидні речі. 
Зате з усіх бордів ми читає-
мо «Купіть у нас квартіру»... 
На нецільових землях. Я не 
помню такого в минулій ка-
денції. Тоді, хоч, акуратно 
переводили... І міняли ці-
льове призначення. Зараз 
даже цього не роблять. Ви 
ж всі це прекрасно знаєте. 
Воно знає, що це нецільове 

використання землі, що це 
незаконно, але будується. 
Від забудовників сьогодні ми 
маємо лише одні проблеми. 
У них що — задача прийти 
сюди, зробить свій бізнес і 
піти далі? У мене саме ос-
новне питання: чого ми за-
будовників не залучаємо до 
розбудови інфраструктури 
міста? У нас була розмова 
із... он Сергій Миколайович, 
один із забудовників (Пінчук 
— авт.). І мені здалося, він 
чудово розуміє проблемати-
ку, він каже: да, давайте ми 
будемо щось робити! Шанов-
ні забудовники, звертаюсь 
до вас! І дуже хочу, щоб не 
пересмикнули те, що я гово-
рю, а так, як воно є! Шановні 
забудовники, вам набагато 
вигідніше робити це про-зо-
ро. Прозоро. Чим — непро-
зоро. Коли ви зробите оцю 
допомогу місту прозорою, 
то для непрозорого вже не 
залишиться місця. І вам 
простіше буде. Але, чомусь, 
є якийсь інший шлях. При 
таких масштабах забудови, 
то, що я перечислив, при та-
кому колосальному потенци-
алі забудовників... Ми..., я не 
знаю... Ми... возимся з цим 
садіком вже другий рік. Зміг 
же «Дніпрожилбуд», який 
«Ольжин град» побудував, 
перерахувати на рахунок 
міськради 10 мільйонів. Це 
зараз звучить дико. Кожне 

Заслуховуваня та обговорення на 21-й сесії міської ради 21.02.2017 р. проміжного

Депутати поговорили про ПрАТ «КПМК-2»,
підприємств та проголосували проти 
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представники ПрАТ «КПМК-
2», була лише юрист, і вона 
поводила себе дуже емоцій-
но, вибігла з зали... Вчора 
буквально збиралися вже 
пан Маліч, пан Андрушко і 
пан Шилюк, представники їх 
юридичого відділу, і їм було 
донесно і щодо 4-ї секції, і 
щодо будівництва дитячого 
садочку і інші питаня... Поки 
це все на словах відбуваєть-
ся, ніхто ж на слова нікому не 
вірить... Треба напрацювати 
якийсь певний документ, з 
яким вийти сюди. Щоб ви там 
не думали, що ви, там, самі 
чи не самі... Я просто від за-
будовника вчора вже почув, 
що я і в тюрму сяду, тому, що 
я їм чимось заважаю і таке 
інше... Ви не думайте, що 
цим питанням ніхто не зай-

мається... Доречі, коли ми 
провели цей перший круглий 
стіл, тут за дорученням виїз-
дили геодезисти, встановлю-
вали порушення, про які йде 
мова... Питання дійсно над-
складне, надсерйозне, забу-
довник подав два позови до 
суду, один в господарський 
суд, один — в адміністратив-
ний, там є певні ризики, ми 
анлізували... Зрозумійте, що 
кожен крок, який ми робимо 
від імені міської ради, буде 
судом так чи інакше розціню-
ватись. Там основна вимога 
від ПМК-2 про те, що внаслі-
док дій Вишгородської місь-
кої ради забудовник поніс 
серйозні фінансові збитки.     

В адміністративному по-
зові вони оскаржують наше 
рішення про непродовження 

дії договору земельої ділян-
ки, а в господарськом суді 
вони будуть намагатися стяг-
нути з нас збитки. Наскільки 
мені відомо, спочатку там 
була інформація про триста 
мільйоів, наразі відомо про 
180 мільйонів чи щось таке... 
Просто щоб було розуміння, 
що це тема дуже непроста. І 
емоції тут... Я розумію, що ми 
заходимо в юридичну пло-
щину. І, зважаючи на пози-
цію найвищого керівництва 
ПрАТ «КПМК-2», ми це пита-
ня будемо вирішувати в суді. 
І от туди я буду вас просити 
приїздити. Тому, що, якщо 
суд прийме, не дай Боже, не 
нашу сторону, то це потягне 
такі наслідки, що незадово-
лених людей буде в рази, в 
сотні разів більше тому, що 

місто зупиниться. Заареш-
тують нам рахунки і все. Це 
треба тоже розуміти. Де-
путатський корпус працює, 
комісія працює, фінансисти 
відпрацювали, все в повно-
му обсязі фіксується на ві-
део, щоб було зафіксоване 
кожне слово, бо задача дуже 
непроста...».

Ще один представник са-
дового товариства закликав 
депутатів, а, також, всіх ін-
ших, ставитися до СТ «Енер-
гетик» не як до садового то-
вариства, а як до звичайного 
мікрорайону міста, забудо-
ваного приватними власни-
ками житла. Особливо, коли 
йдеться про його забудову. 

О. Семенов: «Я не збирав-
ся виступати, але тут прозву-
чало моє прізвище... Окрім 

слово: перерахувати. Офі-
ційно. На рахунок міськради. 
10 мільйонів. А що, нам би 
зараз ці гроші забудовника, 
ну, подібні, помішали б? І 
ми б зараз замість капсули 
на місці садіка викопували б 
фундамент. А через півроку 
ми закінчили б садік. Це що, 
не очевидні речі?».        

О. Момот: «Ми заслуховує-
мо звіт. Олександр Ігорович, 
ще раз прошу, звітуйте, будь 
ласка, не треба оцих пере-
двиборчих гасел, прозвітуй-
те про роботу комісії, кон-
кретно назвіть... У вас назва 
комісії яка?». 

О. Семенов: «Про які ви-
бори? Які ти маєш на увазі 
вибори?».

О. Момот: «Конкретно на-
звіть забудови... Про що ви, 
взагалі, говорите?». 

О. Семенов: «Я говорю 
про те, що забудовників 
не залучено абсолютно до 
процесу розбудови інфра-
структури нашого міста. Що 
так бути не може. Ми маємо 
зрозуміти, що ми знаходим-
ся в одному човні.  І що вони 
перегружають цю лодку так, 
що  підемо на дно усі разом. 
Всі речі очевидні!.. Тут нічого 
нема висосаного з пальця! 
І забудовники опять ні при 
чому!.. Я думаю, що пови-
нен бути якийсь діалог. Між 
забудовниками і громадою. 
І я впевнений, що і влада, і 

громада може найти важелі. 
Тепер, власне, сам звіт». 
(Зачитує звіт, див. нижче).     

О. Момот: «Все, почули 
звіт, почули пламєнниє га-
сла... Все зрозуміло. Осо-
биста позиція. Я її висловив 
вчора на тимчасовій комісії. 
Повторюю її зараз і прошу 
депутатів звіт в такому фор-
маті до відома не брати. Бо 
він містить завідомо ложні 
дані і конкретні прямі звину-
вачення посадових осіб, які 
до цього відношення не ма-
ють. Тепер давайте без оцих 
пафосних фраз розберемося 
що, власне, відбулося. Йде 
пряме звинуваченя в тому, 
що профільні відділи, я, там, 
виконком... Просто преступ-
на якась бездіяльність відбу-
вається і таке інше. Давайте 
спочатку. Я вчора задав про-
сте питання: хто голосував за 
виділення всих цих земель в 
минулій каденції? Напружте, 
будь ласка, пам’ять, і ви все 
згадаєте. Це — перший мо-
мент. Другий момент. Повно-
важення архітектурно-бу-
дівельного контролю міська 
влада отримала два місяці 
тому. Всі без винятку дозво-
ли, які надавалися на існу-
ючі будівництва, які сьогодні 
ведуться, це була зібрана 
інформація саме отим ГА-
СКом, який, начебто, не 
працює, зведена в таблиці, 
і вже, я не пам’ятаю скільки 

місяців тому опубліковано в 
газеті «Вишгород». Відділом 
архбудконтролю. Тут іде чіт-
ке формулюваня що ГАСК не 
володіє інформацією. Звідки 
у вас тоді ця інформація як 
не від ГАСКу? Ви самі вчо-
ра сказали, що нам її дав 
ГАСК. То якось не клеїться, 
розумієте... ГАСК працює в 
штатному режимі. Да, досить 
довго нам ці повноважен-
ня не надавали, я на кожній 
сесії звертав на це увагу. Що 
область не хоче нам відда-
вати повноваження... Тобто, 
це не наша вина. Добилися, 
вони у нас на сьогоднішній 
день є. По зібраній інформа-
ції ГАСК працює в штатному 
режимі. Затверджено план 
перевірок... Кожен день спів-
робітники ГАСКа зараз пра-
цюють на перевірках фактів, 
які вони самі винайшли і вони 
опубліковані в газеті «Виш-
город», і які так героїчно 
комісія каже, що це вони тут 
подвиг совершили. Шановні, 
вибачте. Не треба собі при-
писувати роботу, яку зробив 
ГАСК, і який ви зараз тут зви-
нувачуєте. Це — перше і ос-
новне. Ну, майте, принаймні, 
якусь совість. Я нагадував 
вчора, також, чому комісія 
тимчасова, яка просто по 
факту зібралася, отримала 
від нас інформацію і тепер 
когось звинувачує... Нікуди 
не звернулася... за... Скільки 

місяців працює комісія? На 
попередньому і на передпо-
передніх засіданнях я прихо-
див і казав: поможіть, ви — 
комісія, зверніться від себе 
— в прокуратру, в архбудкон-
троль Київської області... Ми 
звернулися три рази, нам, 
навіть, не відповідають... 
Ну, давайте, поможіть! Було 
чітко сказано: звичайно, ми 
звернемось! Хоч одне звер-
нення комісії? Тут хоч три 
було! А у вас що було? То, 
може, то комісія неефектив-
но працює? Створює тут... 
передумови для виступів? 
І не більше? Просто щоб 
позвинувачувати? Давайте 
будемо об’єктивними. Да, і 
якщо вже згадувати, то я на-
гадаю:  дійсно, я ходив по су-
дах, один ходив, без всяких 
комісій, як депутат. І судився, 
і десятками відсужував ті зе-
мельні ділянки, які, наразі, 
повернуті. І в тимчасових 
комісіях я працював в ми-
нулій каденції. І, нагадаю, 
що тимчасові комісії, в яких я 
брав участь в минулій каден-
ції, направили десятки звер-
нень і в прокуратуру, і в суди, 
і в ГАСКи, і куди завгодно. Всі 
це прекрасно пам’ятають. 
А в чому, власне... Пояс-
ніть мені суть роботи вашої 
комісії. Зібратися, написати 
запит, отримати від нас ін-
формацію, яку ми накопали 
і нас звинуватити в цьому? 

Ау! Це про що, взагалі, йде 
мова?».   

О. Семенов: «Ау!» — це 
до мене?».

О. Момот: «Це до всіх!».
О. Семенов: «Можу від-

повісти. Якщо ви зробите па-
узу, я відповім». 

О. Момот: «У нас з вами 
діалог закінчився, я аргу-
ментую своє прохання до 
депутатів не підтримувати 
ваш так званий звіт. Ви, будь 
ласка, можете сідати. Щодо 
газети, що нічого не було 
означено, це чергова брех-
ня.  Я повторююся, в газеті 
ми вийшли, міська рада, і 
ГАСК в тому числі, і я осо-
бисто, кілька місяців тому. І 
виклали всі порушення. То 
хто каже, що в газеті нічого 
не писалось? Хтось не бачив 
тої статті? Бачили. Це при 
всіх моїх дружніх стосунках з 
забудовниками. І от в той же 
час лунає: непотрібно, не бу-
дуємось, потім — воно, все 
одно, буде, хай будується, 
треба будуватись, але щоб 
не було перекосу. За скіль-
ки років вперше виходимо 
на які ви самі хочете білі і 
прозорі схеми будівництва, 
оголошуючи інвест-конкурс, 
де за математичними розра-
хунками  чотири будинки бу-
дується, і від цих інвесткон-
курсів у міста будуть гроші 
для побудови садочку. Якби 
всі оці будинки, які будували-

того, ми отримали звернен-
ня депутатів А. Тютюнника і 
С. Жадана... Отже, я кілька 
слів, все-таки, скажу. Перше: 
я дуже вдячний своїм коле-
гам за такі радикальні зміни 
в їх свідомості, що вони за-
раз пішли блокувати будівни-
цтво... В минулому році, коли 
я піднімав цю тему і казав, 
що, шановні, у нас в місті 
складається катастрофіч-
на ситуація з забудовою, ці 
пани чомусь не підтримали. 
Навіть, не взяли до відома. 
Але я радий, що, все-таки, 
вони ростуть... Далі... Вра-
жає перелік адресатів — 
Порошеко, кабмін, Голова 
Верховної ради... Приємно. 
Що я хотів сказати. Ще раз 
звертаюся до своїх колег. Ви 
повині розуміти, що ходіння з 

прапорцями — це все добре. 
Але ми є депутати. В нашо-
му розпорядження є наба-
гато дієвіші інструменти. І 
якби тоді, коли піднімалася 
ця тема, ми всі дружно про-
голосували... Прийняли до 
відома звіт комісії... Проголо-
сували б за те, щоб зупинити 
цю вакханалію в місті... Ми 
б не говорили б... (Обгово-
рення на 21-й сесії звіту, про 
який згадується, чит. нижче).

...Подивіться на що зараз 
перетворюється місто. Бук-
вально де не станьте — на-
висають багатоповерхівки. 
Це ж факт. Факт! І це — лише 
цвіточки. Ягідки будуть десь 
через рік-півтора, коли вони 
всі здадуться в експлуатацію 
і рано-вранці змиють свої 

звіту тимчасової комісії міської ради щодо багатоповерхової забудови

(Продовження на стор. 8-9)

ся минулими роками, нада-
валися дозволи, виходили в 
інвесткомісію, ми б, навіть, з 
вами забули про те, що у нас  
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Баланюк О. 
Бражнікова Т. 
Булгакова Г. 
Виговський В. 
Войтович Т. 
Городиський Ю.         
Дрьомін Ю. 
Жадан С. 
Клавдієнко О. 
Колодзян Ю. 
Корнійчук Д. 
Кравченко М. 
Костюченко В.
Круковець В. 
Кучмій О. 
Лісогор В. 
Лісогор О. 
Макаренко М.
Мельник М. 
Парчук В. 
Підвисоцький М.   
Пінчук С. 
Поліщук О. 
Попов Ю. 
Ростовський О. 
Руденок Б. 
Сардак В. 
Семенов О. 
Сербин А.
Черняхівський О.  
Шока А. 
Шубка В. 
Шубко І. 
Тютюнник А. 
Момот О.  

Результати поіменного 
голосування на 21-й сесії 

міськради за проект 
рішення «Про прийняття 

до відома проміжного звіту
тимчасової комісії

Вишгородської міськради»

«заслухали» керівників комунальних
будівництва двох доріг на масиві «Дніпро»...

На семи інших будівельних майданчиках будівництво ведеться 
на земельних ділянках, які, згідно діючої містобудівної документації 
(генплан міста) не передбачають можливості здійснення на них ба-
гатоповерхової житлової забудови.

Перевіривши роботу виконавчого комітету Вишгородської місь-
кої ради та його відповідних відділів, які здійснюють організаційну 
та контролюючу діяльність у сфері містобудування та архітектури 
на території, підпорядкованій міській раді, а також проаналізував-
ши офіційне листування та звернення, які були спрямовані Виш-
городською міською радою до Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України, комісія встановила:

1. В період з 01.11.2015 року по сьогоднішній день запити в 
ДАБК стосувалися лише трьох з означених вище будівельних май-
данчиків, та й ті були направлені лише в першу інстанцію:

—  щодо перевірки об’єкту будівництва ЖК «Форт Хауз» (пр-т 
Шевченка, 6-Б), в грудні 2015 року;

— щодо перевірки об’єкту будівництва по вул. Кургузова, 11-А, 
в травні 2016 року;

— щодо перевірки об’єкту будівництва ЖК «СітіПарк» (пров. 
Прожекторний), в серпні 2016 року. ‘

2. По восьми інших об’єктах забудови в місті Вишгороді жодних 
звернень до вищестоящих контролюючих органів не було. Хоча ви-
ходячи навіть з тієї інформації, що була опублікована в номері № 
49 газети «Вишгород» за 10.12.2016 року, видно, що забудова пере-
важної більшості вишгородських будівельних майданчиків ведеться 
з порушенням чинного законодавства.

Також відсутня достовірна інформація, що технічні умови на 

водовідведення та водопостачання надаються та затверджуються 
виконавчим комітетом Вишгородської міської ради із урахуванням 
реальних технічних можливостей та плану перспективного розвитку 
міста.

Враховуючи вищевикладене, тимчасова комісія розцінює без-
діяльність відповідних відділів міськвиконкому як протиправну, 
викликану або відвертою непрофесійністю, або упередженістю й 
можливою зацікавленістю останніх.

З огляду на вищевказані об’єми будівництва, яке здійснюється в 
місті, та ту кількість нових мешканців, які найближчим часом можуть 
з’явитися у Вишгороді, комісія звертає увагу на те, що інфраструк-
тура міста не готова до таких навантажень. Місто відразу ж зіштовх-
неться з такими проблемами як:

— транспортна (як правило, новобудови заселяють люди 
приїжджі, тому й працювати вони будуть їздити в Київ, бо в Виш-
городі немає для такої кількості людей достатньо робочих місць);

— відсутність місць в дитячих садках і школах (дітей теж дове-
деться возити в інші міста);

—- відсутність місць в лікарні і поліклініці;
— технічна неможливість перекачувати набагато збільшені об’є-

ми стічних вод з Вишгорода на Київ;
— неминуче виникне дефіцит питної води, бо вже сьогодні іс-

нуючі одинадцять свердловин працюють практично на межі своїх 
можливостей;

— виникне нагальна потреба в реконструкції електричних мереж 
міста, трансформаторних підстанцій, кабелів і т.п.

Враховуючи вищесказане, комісія пропонує: визнати роботу ви-

конавчого комітету та профільних відділів Вишгородської міської 
ради по вказаному напрямку незадовільною.

Вивчивши наявну загрозливу ситуацію, комісія додатково прий-
має наступні висновки та рекомендації:

1) доручити виконавчому комітету та міському голові Вишгоро-
да вжити всіх можливих та передбачених законодавством заходів 
щодо приведення у відповідність до норм чинного законодавства 
здійснення містобудівної діяльності в місті Вишгород та зупинення 
будівництв, які здійснюються з порушенням генплану міста Вишго-
род та державних будівних норм;

2) в термін до 10 березня 2017 року провести робочу нараду 
за участю всіх забудовників, міського голови, членів виконавчого 
комітету, депутатів та представниками громадськості, на якій обго-
ворити всю існуючу на сьогоднішній день проблематику міста (зо-
крема, вирішити питання про введення тимчасового «мораторію» 
на будівництво нових багатоповерхівок);

3) спільно (місто й забудовники) визначити ряд найневідклад-
ніших заходів по розбудові об’єктів інфраструктури, які дозволять 
місту в подальшому нормально функціонувати і розвиватися та не-
гайно, з залученням зусиль і ресурсів міста і забудовників, присту-
пити до їх реалізації.

Голова комісії  Семенов О.

Секретар комісії Тютюнник А.
Члени комісії:
Булгакова А. Попов Ю. Колодзян Ю. Корнійчук Д. Парчук В.
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Мой город...

Повний абзац!

(Закінчення. 
Початок на 

стор. 1)

З обговорення на сесії п. 3.6. 
проекту рішення «Про внесення 
змін до рішення міськради від 
23.12.2016 р. №19/3 «Про Виш-
городський міський бюджет на 
2017 р.» (майже, стенограма):

Т. Бражнікова: «Всі зміни були 
проголосовані позитивно, негатив-
ний висновок був лише по п. 3.6...».

О. Момот: «Мене дуже здивува-
ло, що саме цей пункт був проголо-
сований негативно. Питання стоїть 
в тому, що Київська облдержад-
міністрація нам дає співфінансу-
вання на будівництво двох доріг по 
СТ «Дніпро»: Спортивна  і Садова. 
1 млн. грн — міська рада, 1 млн. 
800 грн. — Київська облдержад-
міністрація. Здавалося б потрібно 
радіти, що з області почали давати 
гроші...».

В. Парчук: «Питання не в тому, 
що будуть даватися гроші на ре-
монт дорожнього плотна. Бо там 
живуть крутелики... Питання в 

тому, що є багато інших вулиць в 
місті, що потребують ремонту...».

О. Момот: «Років 6-7 ми з обласі 
нічого не отримували... Зараз да-
ють 20 млн на садочки...».     

Т. Бражнікова: «Я абсолютно 
підтримую Олексія Вікторовича 
в тому питанні, що підтримува-
ти проекти, які співфінансуються 
з обласного бюджету, потрібно. 
Але у нашої фракції єдине питан-
ня по вул. Спортивній. Я поясню. 
Десь півроку тому, в 2016 р., ви-
никло питання щодо будівництва 
комплексу тенісних кортів, і земля 
відводилась не на товариство, а 
безкоштовно двом фізичним осо-
бам. Під дачне будівництво. На за-
питаня чому мільйонний проект по-
требує  безкоштовного виділення 
землі, говорилось, що, все ж таки, 
інвестиції, вони заходять  місто, 
там будуть приїздити спортсмени, 
дійсно з великими досягненнями, 
будуть тренуватися маленькі діти... 

Як міські депутати  

Отже, другим в порядку денному 27-ї сесії міськради стояв проект рішення «Про внесення 
змін до рішення міськради від 23.12.2016 р. №19/3 «Про Вишгородський міський бюджет на 
2017 р.». Який, в свою чергу, містив п. 3.6. щодо реконструкції вулиць Спортивна та Садова, які 
знаходяться на масиві «Дніпро». Реконструкція мала відбуватися на основі співфінансування з 
Київською облдержадміністрацією в таких долях: КОДА — 1 млн. 800 грн., Вишгородська місь-
крада — 1 млн. грн. 

Щодо вулиць, про які йде мова. Вул. Садова — це центральна вулиця, яка пересікає, практич-
но, весь масив «Дніпро».  Якщо їхати з Вишгорода, то з’їзд з вул. Набережної на вул. Спортивну 
починається метрів на 100 далі повороту на масив «Дніпро» (вул. Садову). Цей з’їзд розташова-
ний прямо перед центальною брамою приватної спортивної бази, але одразу йде вправо і веде 
прямісінько до воріт КП «Навчально-спортивна база» Вишгородської районної ради.

Однак, власник тенісного клубу, який зараз будується біля КП «Навчально-спортивна база», 
хоче, щоб до його об’єкту, а, також, до навчально-спортивної бази була ще одна дорога, — вже з 
вул. Садової. Набагато коротша, ширша та зручніша, ніж та, що зараз веде до неї.  

Можливо, саме цей інвестор і ініціював перед керівництвом КОДА та керівництвом обласної 
ради співфінансування цього проекту. Можливо — сам голова КОДА, який теж має на території 
масиву «Дніпро» земельну ділянку. Та, хто б це не був, міські депутати мали б радіти цьому 
ішенню, підтримавши його дружним голосуваням. Адже, по-перше, масив «Дніпро» — це тери-
торія Вишгородської міської ради, по-друге, КП «Навчально-спортивна база» — комунальне 
підприємство Вишгородської районої ради і до нього люди повинні мати можливість підійти 
чи під’їхати по нормальній дорозі, а не по грунтовці, яка восени та навесні перетворюється в 
брудне місиво. 

Однак, не так сталося, як гадалося. Спротив проекту очолила фракція «Самопоміч», причому, 
як це не смішно, під лозунгом захисту... навчально-спортивної бази.  

Отже, висновок бюджетної 
комісії по цьому проекту рішення 
був, як зауважила Т. Бражнікова, 
негативний. Давайте попробуємо 
розібратися чому.

АРГУМЕНТ ПЕРШИЙ: 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ 

НАВЧАЛЬНО-СПОРТИВНОЇ 
БАЗИ РАЙОННОЇ РАДИ

Кілька разів у свому виступі Т. 
Бражнікова повторила, що «спор-
тсмени, які відвідують навчаль-
но-спортивну базу, говорять про 
те, що між будівництвом і парка-
ном цієї бази залишилась дуже 
мала відстань: 2-2,5 метри» та 
що «Самопоміч» дуже турбуєть-
ся про те, щоб збереглася ціл-
лісність бази.

Слухаючи Т. Бражнікову,  я зга-
дав, як об’єкт, про який йдеться, 
починав будуватися у вересні 
2016 р. А, також, згадав і те, що 
між частиною фундаменту з боку 
паркану бази і самим цим парка-
ном вільно проїздили бетономі-
шалки і інші вантажівки. Як це 
могло бути, якщо, за словами Т. 
Бражнікової, відстань між пар-
каном бази і спорудою — 2-2,5 
метри? Може, паркан керівни-
ки бази пересунули ближче до 
майбутнього тенісного клубу? Чи 
власник клубу посунув його ближ-
че до паркану бази? А, може, се-
кретар ради і керівник «Самопо-
мочі» просто помилилася на пару 
метрів?

Отже, одразу після сесії я пої-
хав на будівництво і власноруч 
поміряв відстань від будівлі до 
паркану бази. Вона дорівнювала 
8-ми метрам. Не 4-м чи 5-ти, а 
саме 8-ми метрам! 

Одне з двох: або спортивна 
спільнота, з якою представники 

«Самопомочі» постійно спілку-
ються, ввели їх в оману, або де-
путатів та присутніх на сесії вве-
ла в оману сама Т. Бражнікова...

АРГУМЕНТ ДРУГИЙ: 
БУДІВНИЦТВО ВЕДЕТЬСЯ 
БЕЗ ВСЯКИХ ДОЗВОЛІВ

Ще Т. Бражнікова заявила, що, 
оскільки земельні ділянки інве-
стору ще не виділені (зроблено 
лише перший крок — отрима-
но дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо виділення 
земельної ділянки), будівництво 
тенісного клубу, взагалі, ведеться 
незаконно.

Тоже, начебто правда. Однак 
— дивлячись з якого боку поди-
витися. 

З вересня 2016 р. дійсно ве-
деться будівництво тенісного 
клубу. Однак — зовсім не на тих 
двох ділянках, які були виділені:

1) під майбутню дорогу, що 
з’єднуватиме КП «Навчаль-
но-спортивна база» райради та 
вул. Садову;

2) під автомобільну стоянку, 
яка буде розташована на схилі 
біля вул. Набережної. 

Як видно на фотографіях, зро-
блених кілька днів тому (вже після 
сесії міської ради), ні будівництво 
дороги, ні будівництво стоянки не 
ведеться. А сама будівля  теніс-
ного клубу розташована на трьох 
інших земельних ділянках. Які 
були куплені інвестором кілька 
років тому у громадян В. Трікіша, 
П. Черноусова та одного із виш-
городських районних чиновників 
(див. №20(299) нашої газети від  
23.09.2016 р., інтерв’ю з Я. Мо-
скаленком «Ми дамо шанс по-
трапити у великий теніс кожному 
школяру Вишгородщини»).

Так от, на це будівництво є не 
лише проект, якій пройшов всі 
експертизи, а й всі дозволи, вклю-
чаючи дозвіл на будівництво. Та-
ким чином, це будівництво є ціл-
ком законним. У всякому випадку 
— з формальної точки зору.

А чому Т. Бражнікова запевняла 
депутатів, що будівництво ведеть-
ся саме на ділянках, які безко-
штовно виділені  інвестору, 
можна лише здогадуватися.

АРГУМЕНТ ТРЕТІЙ: 
ПРОЕКТ МІЛЬЙОННИЙ, 

А ЗЕМЛЯ ВИДІЛЕНА 
БЕЗКОШТОВНО

Знову, таки, це — напівправ-
да. Будівництво власне тенісного 
клубу, як я уже зауважив вище, 
ведеться, якраз, на земельних 
ділянках, куплених за живі, при-
чому, не маленькі, гроші. А от по-
переднім власникам цих ділянок, 
— вже згаданим В. Трікішу, П. 

Черноусову і ще одному грома-
дянину (до речі, досить відомому 
в районі чиновнику), — ці ділянки 
були виділені дійсно безкоштов-
но. Оце б перевірити та з’ясувати 
за які заслуги... Доречі, нагадаю 
як саме це відбувалося. У 2009 р. 
тодішні керівники міста вирішили 
«роздерибанити» прибережну 
захисну смугу дачного масиву 
«Дніпро» загалом і СТ «Дніпро-8» 
зокрема. По дуже простій схемі: 
домовившись із керівниками 
окремих садових товариств (в СТ 
«Дніпро-8» це була така собі Г. 
Чечота), які самовільно «включи-
ли» всіх претендентів на земельні 
ділянки до «своїх» садових това-
риств. Таким чином, ті змогли от-
римати землю без виготовлення 
техдокументації.  Проголосували 
за виділення земельних ділянок 
«ручні» депутати міськради. Ча-
стина яких і сьогодні представле-
на в депутатському корпусі.

...Так от, якби не наш інвестор, 
то ці громадяни (або ті, кому вони 
ці ділянки продали), давно побу-
дували б тут маєтки, які, швид-
ше за все, реально обмежили б 
доступ до навчально-спортивної 
бази. Інвестор викупив ці ділянки 
саме для того, щоб побудувати 
тут спортивний об’єкт. Який би не 
лише не заважав функціонуван-

Так сьогодні виглядає споруда тенісного клубу, якщо диви-
тись з воріт навчально-спортивної бази

А це — місце, де буде автомобільна стоянка. Ніякі будівель-
ні роботи тут не ведуться...

Відстань між огорожею бази і спорудою тенісного клубу — 8 метрів...
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(Закінчення. 
Початок на 

стор. 1)

Результати поіменного 
голосування на 27-й сесії 

міськради за проект рішення
«Про внесення змін до рішення 
Вишгородської міської ради від 
23.12.2016 р. №19/3 «Про Вишгород-
ський міський бюджет на 2017 рік» 

(п. 3.6. За внесення змін) 
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Баланюк О. І.
Бражнікова Т. О.
Виговський В. П.
Городиський Ю. О.
Дрьомін Ю. Б.
Жадан С. М. 
Клавдієнко О. І.
Костюченко В. П.
Кравченко М. М. 
Кучмій О. В.
Макаренко М. В.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г.
Пінчук С. М. 
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І.  
Семенов О. І. 
Черняхівський О. А.
Шока А. М.
Шубка В. В. 
Шубко І. В. 
Тютюнник А. В.
Момот О. В. 

у міста два мільйони вкрали

(Закінчення. 
Початок на 

стор. 1)

Але у нас була пересторога щодо 
території навчально-спортивної 
бази. Єдиної на сьогоднішній день 
бази в Україні такого класу, яка 
знаходиться в дуже зручному по 
природному показнику для гребців 
академічної греблі місці. Для нас 
дуже важливе й принципове пи-
тання — збереження території цієї 
бази. На сьогоднішній день мова 
йде про те, що безкоштовно була 
виділена земельна ділянка, відбу-
вається будівництво, але... Ділянка 
була виділена, тільки надано до-
звіл. Я думаю, що багато сесій всі 
розуміють, що спочатку отримуєтья 
дозвіл на розробку проекту земле-
устрою, до цього користуваня зе-
мельною ділянкою, згідно закону, 
не передбачається. Натомість, бу-
дівництво ведеться. Спортсмени, 
які відвідують навчально-спортив-
ну базу, говорять про те, що між 
будівництвом і парканом цієї бази 
залишилась дуже мала відстань: 

2-2,5 метри. Коли обговорювало-
ся це питання в 2016 р., самі ін-
вестори казали, що ми зробимо 
поліпшення для вашої бази.  Ми 
зробимо дороги, у вас все буде гар-
ненько. На сьогоднішній день це не 
інвестори роблять, це робиться за 
кошти бюджету обласного і місько-
го. І для нас саме важливе питання 
— це побачити проект цієї дороги 
на вул. Спортивній. Тому, що вул. 
Спортивна, наскільки я знаю, об-
межується саме цією ділянкою і 
в’їздом до навчально-спортивної 
бази і ще ліворуч ще є база приват-
ного характеру. Фракція прийняла 
рішення утриматись від голосуван-
ня саме по вул. Спортивній. Якщо 
це можливо, ми просимо проголо-
сувати цей проект рішення окремо, 
і голосувати саме за виділеня вул. 
Спортивної, принаймні, до того 
часу, поки ми не побачимо проект, 
чи впливає він на територію на-
вчально-спортивної бази чи ні.

О. Момот: на жаль, це один про-
ект, орієнтовно вул. Спортивна 
буде коштувати 300 тис. грн, а вул. 
Садова — близько 2 млн. Це один 
проект, ми не маємо можливості 
його якось розділити... Тієї Спор-
тивної там 200 чи 300 метрів. Там 
основна вулиця — Садова... Будів-
ництво дороги на територію бази, 
воно апріорі не може зайти. 

Т. Бражнікова: я пам’ятаю, коли 
виступав інвестор, він казав, що 
між парканом і цим корпусом буде 
не лише дорога, а ще й паркоміс-
ця. Тому я хочу зрозуміти де на 2 
метрах відстані можна зробити 
паркомісця. І мені дуже незручно, 
що попадає в зв’язку з цією вули-
цею під наше рішення утримувати-
ся по цьому питанню вся вул. Са-
дова, але для нас це принципове 
питання, ми постійно спілкуємося 
із спортивною спільнотою, яка 
відвідує цю базу, і ми обіцяли, що 
ми будемо контролювати цей про-

цес. Тому ми без того, щоб  поба-
чити яка відстань буде займати... 
будівництво цієї дороги... з межею 
навчально-спортивної бази, ми го-
лосувати по цьому пункту не мо-
жемо... І просимо голосувати його 
окремо. Дякую. 

О. Семенов зауважив, що було б 
непогано, якби місто теж вирішува-
ло куди саме в першу чергу вкла-
дати гроші, навіть якщо мова йде 
про співфінансування. 

Т. Бражнікова попросила поста-
вити п. 3.6. на голосуваня окремо.

О. Момот підкреслив, що пар-
ковка знаходиться на схилі, поряд 
з основною дорогою. І що парковка 
до цього проекту не входить, а її 
будуть робити самі інвестори... А, 
також, повідомив, що п. 3.6. буде 
голосуватися окремо.  

(Результати голосуваня див. 
нижче: для його затвердження не 
вистачило одного голосу...) 

ню навчально-спортивної бази, а 
й доповнював її. 

Тепер щодо земельних діля-
нок, дозволи на розробку проек-
тів землеустрою яких були надані 
О. Колганову та О. Герсимович 
15-ою сесією міськради для об-
лаштування доріг та автостоянки 
(див. №37 (1093) газети «Вишго-
род» від 17.09.2016 р.).

Дійсно, міською радою розпо-
чата процедура, яка передує 
безкоштовному виділенню цих 
земельних ділянок в приватну 
власність. 

Зауважу з цього приводу: на 
тій же 15-й сесії міської ради 
депутату В. Шубці (на ім’я В. Го-
ловчанського), наприклад, було 
вже затверджено проект землеу-
строю щодо виділення земельної 
ділянки на розі вулиць Шолудена 
та Межигірського Спасу. Як пові-
домила газета «Вишгород», для 
«...побудови у Вишгороді повно-
цінної школи бойових мистецтв, 
адже нині діти тісняться у 
підвальному приміщенні, яке, 
м’яко кажучи, не відповідає ви-
могам». Дай Бог, як кажуть. Тому, 
що за останні десять років у місті 
було безкоштовно виділено сотні 
гектарів землі на підставних осіб, 
забудовникам, під магазини та 
різні сумнівні підприємства, але я 

не пам’ятаю жодного виділення 
землі під капітальну спортив-
ну споруду. Зате добре пам’я-
таю, як у міста забрали один 
стадіон і мало не вкрали другий.

Я не думаю, що на будь-якому 
спортивному об’єкті можна озо-
лотитися. Тут просто назбирати 
б гроші на його утримання — і то 
добре. Так що, як би не обурюва-
лася фракція «Самопоміч» з при-
воду безкоштовного виділення 
цих 20 соток для обслуговування 
тенісних кортів міжнародного рів-
ня, я з нею не погоджусь. Бо це, 
всього-навсього, — той мінімум, 
яким місто може підтримати ін-
вестора в його намірі розвинути 
спорт в місті, районі, області та 
державі.

ТО ЩО Ж САМЕ 
НЕ ПІДТРИМАЛИ НА СЕСІЇ 

ДЕПУТАТИ?   
А тепер давайте, все-таки, по-

пробуємо розібратися що саме і 
чому саме не підтримали депута-
ти на сесії. 

Отже, область виділила 2 млн. 
грн. на будівництво двох доріг 
на території міста. Одна з них, 
— вул. Садова, — стосується 
інтересів, практично, всіх жи-
телів масиву «Дніпро», оскільки 
є, фактично, центральною вули-

цею масиву. Інша, — Спортив-
на, —  надзвичайно коротенька і 
дуже незручна, але сьогодні вона 
є єдиною дрогою, яка зв’язує вул. 
Набережну (трасу на Пірново) 
з навчально-спортивною базою 
райради, якою, за словами Т. 
Бражнікової, так опікується «Са-
мопоміч».  

Що передбачав проект стосов-
но вул. Спортивної? Що існуючу 
дорогу відремонтують та заас-
фальтують, окрім того — подов-
жать. І, за допомогою нового, 
зручного і прямого її відрізку, 
зв’яжуть навчально-спортивну 
базу ще й з вул. Садовою. Відріз-
ка, який пройде, якраз, між огоро-
жею бази та тенісними кортами 
(де, за словами Т. Бражнікової, 
відстань сьогодні 2-2,5, а, нас-
правді, 8 метрів).

Як ми пам’ятаємо, проти будів-
ництва (реконструкції) вул. Садо-
вої Т. Бражнікова, як і представ-
ники її фракції, нічого не мала. 
Навпаки, вибачилася перед «всі-
ма зацікавленими особами»: «...
мені дуже незручно, що попадає 
в зв’язку з цією вулицею під наше 
рішення утримуватися по цьо-
му питанню вся вул. Садова, але 
для нас це принципове питан-
ня». Вони виступили проти будів-
ництва (реконструкції) саме вул. 

Спортивної. Тієї, що веде до на-
вчально-спортивної бази. Інши-
ми словами, вони не підтрима-
ли саме ту частину проекту, яка 

стосується того, щоб під’їзд 
(підхід) до навчально-спор-
твної бази став максимально 
комфортним і зручним. Отака 
дивовижна «принциповість»...

Я ніколи не повірю, що у рай-
онного осередку «Самопомочі», 
який очолює Т. Бражнікова, у 
фракції «Самопомочі» в місь-
краді загалом, і у секретаря місь-
кради зокрема, не було можли-
вості  виїхати на місце і побачити 
яка відстань між об’єктом, що 
будується, і огорожею навчаль-
но-спортивної бази. Що пред-
ставники цієї політичної сили не 
знайшли часу, щоб побачити що 
саме і де саме там сьогодні бу-
дується. Що вони не розібралися 
в деталях тієї частини цього про-
екту, яка пов’язана саме з вул. 
Спортивною.  

Отже, виникає питання: на-
віщо? Навіщо вони «підстави-
ли» і  депутатів міськради, і всіх 
жителів міста та району, перед 
депутатами облради та керівни-
цтвом КОДА? Заради чого? 

Заради того, щоб показати, що 
вони — опозиція? Заради того, 
щоб насолити міському голові 
О. Момоту? Заради того, щоб 
показати інвестору «хто в домі 
хазяїн»?

Але ж будь-яка політика не по-
винна шкодити виборцю, а, на-
впаки, захищати його інтереси. 
Інакше це не політика, а політичні 
ігри, політиканство чистої води. І 
навряд чи такі дії представників 
районної «Самопомочі» додають 
авторитету цій політичній силі, 
яку я особисто, до речі, дуже по-
важаю і в яку вірю. Як, до речі, 
поважаю «Волю» на чолі з її 
керівником, і вірю в неї.

Однак, на превеликий жаль, 
керівники цих політичних сил 
на рівні країни декларують і ро-
блять одне, намагаючись захи-
стити інтереси своїх виборців, а 
їх представники на місцях, іноді, 
— прямо протилежне. Керуючись 
чи то якимись суто «містечкови-
ми» інтересами, чи то порадами 
усіляких політичних лузерів, які 
намагаються зводити рахунки з 
колишніми друзями та робото-
давцями. Ставлячи особисті ін-
тереси та образи вище інтересів 
своїх же виборців та інтересів 
всієї місцевої громади.

В. Борзовець   
Від редакції
Київська область, як відомо, достатньо велика, і кошти на 

проекти співфінансування тут є кому виділяти і без Вишгоро-
да. Це, як зауважив на сесії міський голова О. Момот, зрозуміло 
з того, що гроші Вишгороду не виділялися вже протягом 6-7 
років. А для того, щоб вони виділялися, потрібно щось робити. 
Міський голова свою частину роботи зробив і, за його слова-
ми, продовжує робити. Можливо, не залишився осторонь цього 
проекту і інвестор, який будує тенісний клуб. Адже, не секрет, 
що проект йому вигідний, оскілька побудована (відремонтова-
на) вул. Спортивна, у відповідності з ним, проходить і повз його 
спортивний об’єкт. 

Однак, сьогодні всі їх зусилля, фактичо, зведені нанівець 
«протестним» голосуванням депутатської більшості. Дуже 
хотілося б, щоб депутати обласної ради вважали це голосуван-
ня своїх вишгородських молодших колег прикрою помилкою, 
яку вони вже усвідомили і взяли до уваги. 

А, як на мене, то правильно було б, щоб всі ті, хто не прого-
лосував за цей проект, скинулись і зібрали б 2 мільйона, які, 
фактично, вкрали у місцевої громади. Можливо, тоді вони поча-
ли б спочатку думати, а потім вже не голосувати (чи, навпаки, 
голосувати). 

Втім, як саме поставились до цієї ситуації депутати Київсь-
кої обласної ради, ми скоро дізнаємося. По тому, які ще проек-
ти співфінансування разом з Вишгородом вони підтримають. 
Якщо підтримають. 

Хотілося б, щоб підтримали.
Хоча, якщо до того моменту, поки вишгородські колеги, все ж 

таки, не проголосують за цей проект, депутати облради більше 
ніякі співфінансування з Вишгородом підтримувати не будуть, 
ми їх теж зрозуміємо.  

Відповідно проекту, вул. Спортивна буде огинати будівлю тенісного клубу
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27 сесія міськради

Депутати поговорили про ПрАТ «КПМК-2»,
підприємств та проголосували проти 

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

(Продовження. 
Початок на  на стор-х 1, 6-7)

Заслуховуваня та обговорення на 21-й сесії міської ради 21.02.2017 р. проміжного 
звіту тимчасової комісії міської ради щодо багатоповерхової забудови

(Закінчення на стор. 10-11)

колись існувала проблема 
тих садочків... 

А, наразі, коли, дозволи 
були видані до нас, видані 
не міською радою, — я пи-
сав, жодного дозволу на 
будівництво міська рада не 
видавала, жодного —  це 
все видавалося, всі оці пе-
рераховані будівництва, ви-
давалися архбудконтролем 
Київській області... Є пору-
шення, безумовно, ми самі 
про це кажемо, тільки чого 
ви звертаєтеся до нас? Це 
те ж саме, що можна звер-
нутися зараз і звинуватити в 
тих порушеннях, я не знаю... 
редакцію газети «Вишго-
род», чи «Водоканал», чи 
КП «Благоустрій» чи кон-
кретно якусь людину. Ну, за 
адресою звертайтеся! Хто 
надавав дозвіл, хто давав 
містобудівні... Якщо на вашу 
думку там є проблема, ми 
це на кожній комісії прогово-

рюємо. Як висновок маємо: 
у всьому винен архбудкон-
троль м. Вишгорода. Який 
повноваження отримав два 
місяці тому. Вже вийшли, од-
ного оштрафували і він отри-
мав термін для усуненя по-
рушень і наразі он працюють 
в тому ж Борисо-Глібському. 
Вже теж виписано штраф і 
теж будуть усувати порушен-
ня. Це такі «дружні» стосун-
ки. І вчора казав, зазначав: 
шановні члени комісії, ви 
неправильно формулюєте. 
Підніміться до мене в кабі-
нет, я вам зараз дам річний 
план і план перевірок пер-
шого кварталу. Ви подиви-
теся чим займається відділ. 
Ніхто не піднявся. Вам це не-
потрібно.  Я такий висновок 
зробив. Бо ніхто не прийшов, 
і сьогодні зранку, не уточнив: 
а ну, дайте я подивлюсь, пе-
ред тим, як звинувачувати 
архбудконтроль міста, а що, 
може, дійсно щось роблять? 
Та ні!.. Бо потрібно просто 

красивий виступ на камеру. 
Висновок в мене — отакий. 
Далі. Да, повноваження, у 
нас не відповідає переве-
дення земель... Дійсно, не 
відповідає, це грубєйше по-
рушення. Ми робимо припи-
си забудовникам. Шановні, 
усувайте, от вам термін... 
Отой якого ми оштрафували, 
да? От він сьогодні на сесії 
там буде в порядку денно-
му, виходить переводити ці-
льове призначення землі. Я 
подивлюся як члени комісії, 
інші депутати за це проголо-
сують. Всі висновки негатив-
ні, ніхто голосувати не буде. 
Як забудовник має усувати 
такі недоліки? Якщо в нього 
вже стоїть будинок... Зноси-
ти будинок? Ви розумієте, 
що це абсурд і цього робити 
вже ніхто не буде... Наступні 
оці фрази: колись, хтось 10 
мільйонів заплатив... Я на 
комісії казав: покажіть мені 
важіль, яким я можу залуча-
ти гроші. З 13-го року є стат-

тя 40 про пайову участь, в 
якій чітко все прописано.  Що 
можна, а що не можна. І по 
факту ми маємо з будинку 
по 300-400 тисяч. В кращо-
му випадку. І як тільки мені 
хтось тут каже, що шановні 
забудовники, там, Поліщук, 
Пінчук... Як тільки я підій-
ду до Поліщука чи Пінчука і 
скажу: а ну, дайте мені, окрім 
цих 4-х відсотків, 10 мільй-
онів в бюджет, завтра буде 
знову тут демонстрація, бо 
Момота заарештують. За 
корупційні дії. Чи це незро-
зуміло? Єдине чим можна 
залучати — це отой шлях, 
яким ми пішли: проведення 
інвестконкурсів. Де це чітко 
прописано, стартова ціна, 
окрім пайової участі, 5%, 
хто дасть більше для міста, 
6-7-8, оцінили будинок, гро-
шима подали і  гроші на са-
дочки, на все інше... В чому 
проблема? А як іншим чином 
залучати? Які 10 мільйонів, 
про що ви говорите? Будете 

сидіти в цьому кріслі, Олек-
сандр Ігорович, дай Бог, 
підійдіть, будь ласка, до яко-
гось забудовника і скажіть 
йому, щоб він, окрім пайової 
участі, дав 10 мільйонів. 

І ще раз, знову ж таки, 
наголошую, ніхто, — ні я, ні 
наш ГАСК, — не каже, що у 
наших забудов існуючих все 
законно. Боже збав — тут ніх-
то нікого не захищає.  Мова 
про те, що до вас зверталися 
як до комісії: поможіть, да-
вайте! Зверніться, підсиль-
те нашу позицію! Бачте, ми 
звертаємося. Зверніться від 
себе. Жодного звернення від 
вас не вийшло. Тому я ще 
раз прошу депутатський кор-
пус за звіт комісії не голосу-
вати і не брати його до уваги. 

О. Семенов: «Я відповім 
на ваші репліки. Ви кажете 
у вас нема повноважень. Я 
ж і говорю: коли повнова-
жень немає, є дії і методи, 
які дають результат. Можна 
збиратися із забудовниками. 

Ніхто не каже — примушува-
ти їх. Їм треба пояснити, що у 
нас наступить колапс. У нас 
і  у вас разом. З ними треба 
розмовляти. Це — живі, нор-
мальні люди. Це не інопла-
нетяни, вони сидять у нас в 
залі. І вони все розуміють. 

О. Момот: «Сергій Мико-
лайович, я вибачаюсь, Ви 
зараз очолюєте Асоціацію 
експертів будівельної галузі. 
Скажіть, будь ласка,  ну, як 
мінімум, за останні місяців 
два скільки раз збиралися у 
мене в кабінеті всі забудов-
ники  і які теми ми обговорю-
вали, починаючи від сучас-
них очисних...».

О. Семенов: «А хто знає 
про ці збори?  Ми цього не 
відчуваємо!».  

О. Момот: «Є пропозиція 
виносити питання на голо-
сування. В нас іде час. Ми 
розглядаємо одне питаня... 
Ставимо на голосування. 

(Результати голосування 
див. на стор. 5) 

унітази. Оце будуть у нас 
ягідки. Ми повинні розуміти, 
що це — катастрофа. Нічого 
абсолютно в цьому питанні 
не робиться. Тому я підтри-
маю звернення своїх колег 
до всіх перелічених керівниів 
держави лише у тому випад-
ку, якщо поруч із ПМК-2, — 
зараз на ПМК-2 просто світ 
клином зійшовся, безумовно 
вони порушують і їх потрібно 
ставити на місце, — але я 
пропоную додати сюди адре-
си всіх інших забудовників. 
10 будівельних майданчиків. 
Давайте додамо і всі на сесії 
приймемо таке рішення. Тоді 
це буде вирішення питання... 
А цього, вважаю,  мало...».

Шум в залі і викрики: «А 
чому ж ви раніше цього не 
робили?».

О. Семенов: «Послухай-
те, я вам відповідаю чого 
ми раніше цього не робили.  
Ми якраз раніше це робили. 
На превеликий жаль ви не 
відвідуєте всі сесії... Нас зви-
нуватили в звичайному по-
пулізмі... Це — передвибор-
на риторика і так далі. А ось 
вона, ця риторика... Лізе на 
кожному кутку... 16-поверхо-
ва риторика, 25-поверхова... 
Розумієте? Тому я пропоную: 
дописати сюди всі проблемні 
будівництва і звернутися в 
кабмін, до Президента і до 
інших адресатів».

О. Момот: «Абсолютно 
підтримую те, що потрібно 
робити все конструктивно. 
Одне... Ви голова новоство-
реної комісї по цим розсліду-
ванням... Дайте, будь ласка, 
напрацьований документ що 
означає нам треба було про-
голосувати за припинення 
вакханалії. Що це? Яке це 
рішеня? Так і прописати: ми 
голосуємо за те, щоб припи-
нити вакханалію?.. Дайте за-
конний механізм!». 

О. Семенов: «Ми зроби-
ли свою роботу. Ми зверну-

ли вашу увагу. Будь ласка. 
Мешканці, шановні! Зважуй-
те кожне слово і слухайте. І 
вдумуйтесь. Коли ми зроби-
ли цю роботу, коли ми сказа-
ли, що в нас щось не так, в 
нас кулуарні якісь домовле-
ності. Не може такого бути, 
що всі все будують, а влада 
нічого не бачить. На це нам 
сказали відкритим текстом з 
оцього (вказує на міського го-
лову) місця: «Шановні депу-
тати, сказав мер. Я ввважаю 
це — передвиборна агітація, 
прошу не підтримувати цей 
звіт! Таке було? Таке було!».   

О. Момот: «Я ж не за-
перечую. Я задаю просте 
питання: за що ми маємо 
проголосувати на сесії? Кон-
кретно: за що? Давайте цей 
документ, проголосуємо! 
Прийшла черга до конкрет-
ного документу голосуваня 
по КПМК-2 — і його проголо-
сували одноголосно. В тому 
числі й міський голова. Нема 
в цьому проблеми. Дайте за 
що голосувати. Яким чином 
зупинити вакханалію? Яким? 
Кокретно? Тут дійсно, зроби-
ли акцент на КПМК-2. Якщо з 
юридичої точки зору, хто має 
фахову освіту, він розуміє, 
що основне питання, в пер-
шу чергу, треба ставити до 
експерта, який затверджував 
5 категорію і давав висновок 
експертизи, що це законно. 
Він, по суті, прийшов, маю-
чи на руках ліцензію і право 
будувати по проекту, який 
пропустили. Тому це — ба-
нальні інвестори, банальні 
бізнесмени... А висновок 
експерта — що норми не по-
рушені. Туди треба ставити 
питання. Ну, я з цим звер-
ненням ознайомився зранку, 
там питання поставлені  в 
усі інстанціїї... І власне вчора 
було озвучено, що давайте, 
звертаємося...».

О. Семенов: «Що саме 
робити? Мені дуже сподо-
балась в останній газеті «На 
самом деле» цитата з вашо-

го виступу коли ви ще були 
депутатом. Треба звернути-
ся по припиненню незакон-
них будівництв в прокурату-
ру, в ГАСК... Ви там чіткий 
план даєте. Тобто, я попро-
шу, все-таки, відповідально 
відноситись до своєї робо-
ти. Бо зараз ви на посаді і у 
вас он — голова ГАСКу, на-
чальник юридичного відділу, 
не бачу зараз начальника 
будівельного відділу. У вас 
є всі профільні відділи, які 
мають готувати такі запити. 
Ви розумієте? Тут не треба 
ніяких пересмикувань. Це — 
виключно робота профіль-
них відділів міської ради. А 
ми, депутати, безумовно, це 
все підтримаємо. Я не юрист. 
Я можу написати щось. До-
статньо того, що я озвучую. 
Я піднімаю цю проблема-
тику. Будь ласка, доручіть 
профільним відділам підго-
тувати відповідне звернен-
ня у всі оці інстанції по всім 
забудовам міста Вишгорода. 
Інакше через півторав року 
нас чекає реальний колапс».

О. Момот: «По всіх без 
виключення забудовах, — 
проблемних, безпроблем-
них, — документи відправ-
лені. Архбудконтроль — раз, 
прокуратура Київської об-
ласті — два, ВБЕЗ — три, 
причому, навіть на звернен-
ня прокуратури можна не 
відповідати, має бути ухвала 
суду, яку отримати достат-
ньо не просто. А ми надаємо 
без ухвал суду всі завірені 
копії документів. Відправ-
ляємо в усі інстанції, які в 
нас просять, абсолютно. По 
всіх будівництвах, що є в 
місті. Починаючи від пайової 
участі, містобудівних умов, 
всіх дозволів, землі, — там 
особливий акцент на землю, 
— в усі інстанції ми розісла-
ли по кожній будівельній ком-
панії, по кожному будівель-
ному майданчику всі дані, 
нічого ні від кого не ховали. 
Але яким чином прийняти 

якесь рішення міської ради, 
якщо повноваження міської 
ради в цьому питанні обме-
жуються лише земельною 
площиною?.. Ви кажете про 
пересмикування... Ви трош-
ки самі пересмикуєте, ви 
ж знаєте, що по КПМК-2 в 
нас немає поноважень пе-
ревіряти нашому ГАСКу, це 
п’ята категорія складності 
тоді була, зараз — це третя 
категорія наслідків... І туди, 
навіть, заборонено виходити 
нашому архбудконтролю».

О. Семенов: «Щодо пе-
ресмикувань, краще це сло-
во не вживати. Тому, що ви 
ще не знали на той момент 
яка сама це буде категорія.

Друге. Саме ви, ваш викон-
ком, Валентино Миколаївно, 
слухайте уважно, виконком, 
яким керує Олексій Вікто-
рович, видав технічні умови 
ПМК-2 на 25 поверхів. Саме 
він це зробив три місяці тому. 
Якби в них не було цих тех-
нічних умов, вони не могли б 
так вільно себе почувати».

О. Момот: «Скажіть, ви 
готові, дивлячись людям в 
очі, готові вибачитися, якщо 
я вам покажу технічні умови 
і ви побачите, що там немає 
жодних даних про повер-
ховість? Про 25 поверхів?».

О. Семенов: «Звичайно, 
немає. Тому, що технічні 
умови даються на кількість 
жителів! Все! Раз вам да-
ються п’ять тисяч жителів, то 
зрозуміло, що це не дев’яти-
поверхівки!».

О. Момот: «Олександр 
Ігорович! Якщо ви хочете зі 
мною особисто поспілкува-
тися, то, будь ласка, я вас 
чекаю після сесії...».

О. Семенов: «Нам просто 
треба підсилити всі ці доку-
менти, дописати всі забудо-
ви, і підсилити депутатським 
голосуванням. Що це звер-
нення депутатів Вишгород-
ської міської ради. От і все».

О. Момот: «Все, продов-
жуємо працювати, бо це... 

В нас на сесії голосуються 
не депутатські звернення, а 
депутатські запити. Депутат-
ське звернення не потребує 
голосуваня. Депутатське 
звернення можна просто 
оголосити. Довести до відо-
ма присутніх і до відома де-
путатів.

Ю. Городиський: «..І до 
органів, які знаходяться на 
території міста Вишгорода».

О. Момот: «Да. Але це не 
є  для нашого регламенту 
підставою для голосування. 
Пишіть запит, будемо голо-
сувати. Потрібно дотримува-
тись процедури». 

О. Криволапова: «Давай-
те не розбиратися зараз хто 
винуватий, винуваті багато 
людей, давайте всі згуртує-
мося і захистимо наших ді-
тей!».

С. Жадан: «Добрий день, 
шановна громадо, шанов-
ні колеги. У нас із Артемом 
Тютюнником є депутатське 
звернення, але хочу малень-
ку ремарочку... Пане Семе-
нов, ви ж прекрасно знає-
те, що тоді та комісія була 
перший день і мені даже 
жодного виїзду не зробили 
на будівництво, а ви абсо-
лютно зараз праві, давайте 
зараз працювати, робити 
виїзди і абсолютно пропра-
цьовувати всі, абсолютно усі 
будівництва. Це — перше. 
Друге. Вчора був круглий 
стіл із забудовниками, вони 
дуже не хотіли нас побачи-
ти, актівістів, так от, зроблю 
маленьку характеристику 
забудовниу. В той час, коли 
Герой України Шилюк кри-
чав... в той час висадився 
десант  у місті Вишгороді з 
Києво-Святошинського рай-
она, які гамселили ативістів, 
які там просто стояли на 
узбіччі. Ми двох затрима-
ли, відповідні звернення в 
поліцію і у всі правоохоронні 
органи ми написали, то це 
ми... І те, що вони обіцяють 
— не вірте. Вони багато що 

обіцяють. Оце і є ціна їх обі-
цянок.  Оті от тітушки, яких 
вони під час перегорів від-
правили із Києво-Святошин-
ського району, і ці засланці 
будуть ще нам розповідати 
як нам з вами в нашому місті 
жити.  Прекрасно! А всі ге-
рої України, які, особливо, 
там при Віктору Федоровичу, 
при Ющенку стали героями 
України... Я хочу сказати, що 
отакі от герої України, гене-
рали і всі вищі посадові осо-
би, саме такі от і зруйнували 
Україну, і зруйнували армію. 
А героями України є врачі, 
лікарі, вчителі, герої АТО, які 
нас захищають. Оце і є герої 
України. Дякую».

А. Тютюнник: «Шановний 
голово, шановні депутати, 
прошу додати це звернення 
до порядку денного, прого-
лосувати і всіх депутатів — 
підтримати це звернення. І 
хочу зачитати останній мо-
мент...».      

З огляду на велику кількість 
адресатів, перерахуємо кому 
саме було направлене звер-
нення: Президенту України, 
Кабінету Міністрів України, 
Голові ВР України, Голові 
Комітету ВР України з питань 
будівництва, віце-прем’єру 
України-міністру регіональ-
ного розвитку, будівництва 
та ЖКГ України, Генпрокуро-
ру України, Начальнику ГСУ 
СБУ України,  голові КОДА, 
директору департаменту 
екології та природних ре-
сурсів КОДА, в. о. Директора 
Департаменту містобуду-
вання та архітектури КОДА, 
голові ДАБІ України, дирек-
тору Департаменту ДАБІ у 
Київській області, началь-
нику управління культури, 
національностей та релігій 
КОДА, заступнику началь-
ника управління-начальнику 
відділу культури, мистецтв, 
охорони культурної спадщи-
ни (?), голові комісії з питань 
розгляду скарг у сфері дер-
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«заслухали» керівників комунальних
будівництва двох доріг на масиві «Дніпро»...
   «№ 07/03 від 28 липня 2017 р. 
 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
До нас,  як до депутатів, звер-

таються жителі міста Вишгорода 
стосовно фактів проведення не-
законного будівництва комплек-
су багатоповерхових житлових 
будинків з вбудовано-прибудо-
ваними приміщеннями по вул. 
Кургузова, ділянка 11-а в м. Виш-
город... Згідно зі ст. 14 Конститу-
ції України, ст. 373 ЦК України, 
земля є основним національним 
багатством, що перебуває під 
особливою охороною держави. 
Так, згідно з наданою інформа-
цією було встановлено, що на 
земельній ділянці загальною 
площею 2,800 га (кадастровий 
номер 3221810100:01:184:0105), 
здійснюється будівництво ком-
плексу багатоповерхових житло-
вих будинків з вбудовано-прибу-
дованими приміщеннями по вул. 
Кургузова, ділянка 11-а в м. Виш-
город... У відповідності до дозво-
лу на виконання будівельних 
робіт, виданого ДАБІ України від 
15.03.2017 р.  №IV 15170741010, 
ПрАТ «КПМК–2» є замовником 
наступного об’єкту будівництва 
«Комплекс багатоповерхових 
житлових будинків з вбудова-
но-прибудованими приміщення-
ми за адресою: 07300, Київська 
область, місто Вишгород, вул.
Кургузова, 11-А. Відповідно до 
реєстру дозвільних документів,  
у дозволі на будівельні роботи 
№ІУ 115170741010 у інформації 
про земельну ділянку зазначено 
«договір оренди 040734200007 
від 2007-07-01». Хочу повідо-
мити, що рішенням сесії Вишго-
родської міської ради №25/5 від 
30.06.2017 р. вищезазначений 
договір оренди землі було при-
пинено. 

Вказаний вище дозвіл було 
видано на підставі містобудівних 
умов та обмежень №01-22/27 
від 29.06.2016 року, виданих від-
ділом містобудування, архітекту-
ри та житлово-комунального го-
сподарства Вишгородської РДА. 

Разом з тим, після досліджен-
ня дозвільних документів було 
виявлено ряд грубих порушень 
під час їх видачі,  а саме. 

Абзац 7 статті 5 Закону Украї-
ни «Про основи містобудування» 
передбачає, що при  здійсненні  
містобудівної  діяльності  повин-
ні бути забезпечено врахуван-
ня законних інтересів та вимог 
власників або користувачів зе-
мельних ділянок  та  будівель, що 
оточують місце будівництва. Не-
обхідність враховувати законні 
інтереси та вимог власників або 
користувачів земельних діля-
нок  та  будівель, що оточують 
місце будівництва була також 
передбачена містобудівними 
умовами та обмеженнями забу-
дови земельної ділянки, про яку 
йдеться. Згідно з п. 8 ч. 1 статті 
1 Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» 
містобудівні умови та обмежен-
ня забудови земельної ділянки 
(далі — містобудівні умови та 
обмеження) — документ, що мі-
стить комплекс планувальних та 
архітектурних вимог до проек-
тування і будівництва щодо по-
верховості та щільності забудо-
ви земельної ділянки, відступів 
будинків і споруд від червоних 
ліній, меж земельної ділянки, її 
благоустрою та озеленення, інші 
вимоги до об’єктів будівництва, 
встановлені законодавством та 
містобудівною документацією. 
Відповідно до частини 2 статті 
26 Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності» 
суб’єкти містобудування зо-
бов’язані додержуватися місто-
будівних умов та обмежень під 
час проектування і будівництва 
об’єктів... Земельна ділянка на 
якій ведеться багатоповерхове 

будівництво межує з земельними 
ділянками з кадастровими номе-
рами 3221886000:01:175:0002, 
3 2 2 1 8 1 0 1 0 0 : 0 1 : 1 7 5 : 0 2 0 3 , 
3 2 2 1 8 8 6 0 0 0 : 0 1 : 1 8 2 : 0 2 0 1 , 
3 2 2 1 8 1 0 1 0 0 : 0 1 : 1 7 5 : 0 2 0 2 , 
3221886000:01:175:0103 для са-
дового будівництва. На вказаних 
земельних ділянках розташовані 
житлові та садові будинки, що 
перебувають в приватній влас-
ності.  Разом з тим, питання про-
ведення будівельних робіт не 
погоджувалось з власниками та 
користувачів земельних ділянок 
та  будівель, що оточують місце 
будівництва, що є порушенням 
зазначених вище абзацу 7 ча-
стини 2 статті 26 Закону України 
«Про регулювання містобудівної 
діяльності», частини 2 статті 26 
Закону України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», 
містобудівних умов та обмежень 
земельної ділянки. 

Крім того, у відповідності до 
п.1 містобудівних умов та обме-
жень №0122/27 від 29.06.2016 
р., передбачено, що гранично 
допустима висота будівель має 
становити не більше 75 метрів. 
Натомість у відповідності до про-
ектної документації, розробленої 
ТОВ «Центрбудпроект» висота 
будівель вказаного вище об’єкту 
будівництва становить 76,9 м.  
Вказані обставини є грубим пору-
шенням замовником будівництва 
п.11 містобудівних умов та обме-
жень №01-22/27 від 29.06.2016 
р. в частині перевищення мак-
симально допустимої висотності 
будівель. Вказані обставини під-
тверджуються листом Департа-
менту ДАБІ у Київській області 
від 20.04.2017 року №10/10-
56/2004/06/02. 

Крім того, згідно з матеріа-
лами плану зонування тери-
торій (зонінг) міста Вишгоро-
да, затвердженого рішенням 
Вишгородської міськради від 
28.01.2016 р., територія на якій 
проводиться будівництво за 
своїм функціональним призна-
ченням відноситься до зони змі-
шаної багатоповерхової житлової 
забудови (Ж-5). При цьому, згід-
но з пояснювальною запискою до 
Плану зонування територій міста 
Вишгорода, передбачено, що на 
вказаній земельній ділянці до-
пустимо проводити будівництво 
житлових будинків 17 і вище по-
верхів лише за умови отриман-
ня спеціальних погоджень. На-
томість, згідно з містобудівними 
умовами та обмеженнями, про-
ектною документацією, розро-
бленою ТОВ «Центрбудпроект» 
передбачено проведення будів-
ництва 25-поверхових житлових 
будинків без отримання будь-я-
ких спеціальних погоджень, що є 
грубим порушенням містобудів-
ної документації та вимог Закону 
України «Про регулювання місто-
будівної діяльності» та Порядку 
надання містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної 
ділянки, їх склад та зміст, за-
твердженого Наказом Міністер-
ства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-кому-
нального  господарства України 
07.07.2011 р. №109.  

Відповідно до пункту 3.13 
розділу 3 ДБН 360-92** «Містобу-
дування. Планування і забудова 
міських і сільских поселень» (далі 
— ДБН 360-92**) відстань між 
житловими будинками, житлови-
ми і громадськими, а також між 
виробничими будинками треба 
приймати на основі розрахунків 
інсоляції і освітленості відповідно 
до норм (розділ 10), протипожеж-
них вимог (додаток 3.1).  

У відповідності до п.3.13 пе-
редбачено, що при розміщен-
ні 9-16-поверхових житлових 
будинків (та вищих) суміжно з 
кварталами садибної забудови, 
що зберігається, відстань між 

ні в порушенні законодавства 
України про охорону земель, 
несуть відповідальність згідно із 
законом. Застосування заходів 
дисциплінарної, цивільно-пра-
вової, адміністративної або 
кримінальної відповідальності 
не звільняє винних від відшкоду-
вання шкоди, заподіяної земель-
ним ресурсам. Шкода, заподіяна 
внаслідок порушення законо-
давства України про охорону зе-
мель, підлягає відшкодуванню в 
повному обсязі». Також виникає 
питання як ПАТ «Київська пере-
сувна механізована колона – 2» 
зареєструвало об’єкт незавер-
шеного будівництва (згідно ви-
тягу з Державного реєстру ре-
чових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію права власності 
від 27.06.2017р., реєстраційний 
номер 1286679232218), якщо 
фактично виконавцем послуг 
та власником матеріалів з яких 
будується будинки є ПАТ «ДО-
МОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4». 
Також не зрозуміло як мож-
на було зареєструвати право 
власності на нерухоме майно 
недобудованого будинку №4 з 
загальним відсотком готовності, 
який складає 3%, якщо жодних 
робіт по зведенню будівлі та 
навіть риттю котловану не закін-
чено. Розуміючи, що нерухоме 
майно це спільна і невід’ємна 
споруда із земельною ділянкою, 
хочемо наголосити, що в даному 
місті є невеликий котлован без 
ознак матеріалів, які не можуть 
бути переміщені.  

Відповідно до статті 21, 22 
Закону України «Про статус де-
путатів місцевих рад», просимо:  

— організувати проведення 
перевірки викладених в данно-
му зверненні фактів та прийняти 
рішення щодо скасування до-
зволу на проведення будівель-
них робіт, виданого Держав-
ною архітектурно-будівельною 
інспекцією України 15.03.2017 
року  №IV 15170741010 та  
містобудівних умов та обмежень 
№01-22/27 від 29.06.2016 року, 
виданих відділом містобудуван-
ня, архітектури та житлово-кому-
нального господарства Вишго-
родської РДА. 

— анулювати ліцензію проек-
танту ТОВ «Центробудпроекту» 
та анулювати дозвіл на будівель-
ні роботи № ІУ115170741010 від 
15.03.2017 р. у зв’язку з пору-
шенням положень діючої місто-
будівної документації (згідно ст. 
37 п. 6 Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяль-
ності»). 

— перевірити законність ви-
дачі технічного паспорту чет-
вертої секції та інших на факт 
фальсифікації документів та 
скасувати у разі порушень 
реєстрацію прав на нерухоме 
майно об’єкта незавершеного 
будівництва; 

— звернутися у правоохо-
ронні органи щодо порушення 
вищезазначеними замовником, 
генеральним підрядником або 
іншими особами екологічного 
законодавства та Закону Украї-
ни «Про охорону земель»; 

— внести відповідні відомості 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань; 

— невідкладно розпочати до-
судове розслідування, у формі 
попереднього слідства, з підста-
ви вчинення правопорушення, 
що має ознаки складу злочину; 

— повідомити письмово, у 
встановленому законом порядку 
і строки, про початок криміналь-
ного провадження та закінчення 
досудового розслідування.  

  Додатки (22 арк.)...
 З повагою,  
Депутат Вишгородської
 міської ради  Тютюнник А. В.  
Депутат Вишгородської
міської ради        Жадан С. М.».

садибним будинком і довгими 
сторонами багатоповерхового 
будинку приймається не меншою 
за висоту будинку, що зводиться. 
Так, згідно з проектною докумен-
тацією висота багатоповерхо-
вих будинків, що зводяться ПАТ 
«Київська ПМК-2», становить 76,9 
м. Разом з цим, земельна ділянка 
на якій ведеться багатоповерхове 
будівництво межує з земельними 
ділянками з кадастровими но-
мерами... для садового будівни-
цтва. Так, на вказаних земельних 
ділянках розташовані житлові та 
садові будинки, що перебувають 
в приватній власності. Вказані 
обставини підтверджуються ін-
формаційними довідками з дер-
жавного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру прав 
власності на нерухоме майно від 
20.03.2017 р. Водночас, в пору-
шення вимог чинного законодав-
ства, відстань від багатоповерхо-
вих будинків, що зводяться  ПАТ 
«Київська ПМК–2» до приватних 
житлових будинків становить не 
більше ніж 20 метрів. 

Крім того, згідно з п.3 місто-
будівних умов та обмежень пе-
редбачено, що максимально 
допустимий відсоток забудови 
має становити не більше 30 %. 
Натомість, згідно з проектною 
документацією, розробленою 
ТОВ «Центрбудпроект», відсоток 
забудови земельної ділянки ста-
новить понад 40%, що є грубим 
порушенням вимог ДБН 360-92**. 

Також, містобудівними умова-
ми та обмеженнями визначено, 
що замовник будівництва має уз-
годити гранично допустиму висо-
ту будівель з Управління культу-
ри та Державним підприємством 
обслуговування повітряного руху 
України. Проте, в матеріалах про-
ектної документації, розробленої 
ТОВ «Центрбудпроект» відсутнє 
погодження з цими відомствами, 
що є грубим порушенням місто-
будівного законодавства, а саме 
вимог ДБН 360-92**. 

Також, у відповідності до 
містобудівних умов та обмежень 
вказаних вище, а саме п. 3 вста-
новлено, що максимальна щіль-
ність населення має визначатися 
згідно з приміткою 1 пункту 3.8 
та табл.2 ДБН 360-92**. Так, у 
відповідності з приміткою 1 п.3.8 
передбачено, що мінімальну ро-
зрахункову площу ділянки для 
окремого житлового будинку (без 
розміщення на ній дитячих до-
шкільних установ і підприємств 
обслуговування, гаражів, що 
належать громадянам, фізкуль-
турних і спортивних споруд) не-
обхідно приймати відповідно до 
кількості його мешканців — не 
менше як: 30,1  23,3 м2 /люд. 
(при забудові до 3 поверхів), 
20,2-17,0 м2 /люд. (4-5 поверхів), 
15,3-13,9 м2/люд. (6-8 поверхів), 
12,2-12,0 м2 /люд. (9-12 по-
верхів). При цьому, згідно з про-
ектною документацією, загальна 
кількість житлових квартир у зга-
даному вище об’єкті містобуду-
вання становить 1389 квартир. 
Розраховуючи, що, як мінімум, 2 
людини буде проживати в одній 
квартирі, можна зробити наступні 
висновки: 2778*12=33336 кв.м., 
тобто вказаний розмір земельної 
ділянки є мінімально необхідним 
для зведення вказаного об’єкту 
містобудування. Натомість, згід-
но з договором оренди земельної 
ділянки, площа земельної ділян-
ки під об’єктом містобудування 
становить лише 28000 кв.м. 

Крім того, таблицею 2.1 ДБН 
360-92** передбачена макси-
мальна щільність проживаючого 
населення. Так, територія яка за 
функціональним призначенням 
відноситься до житлової, має 
містити не більше 450-500 про-
живаючих на 1 га. Таким чином 
максимально допустима щіль-
ність населення має становити 

не більше 1500 людей на 2,8 га. 
Натомість, навіть припустивши, 
що в кожній з 1389 квартир, які 
зводяться у вказаному об’єкті 
містобудування, буде проживати 
лише дві людини, то очевидним 
стає факт, що замовником зга-
даного вище будівництва грубо 
порушено вимоги  ДБН ДБН 360-
92** щодо максимально допусти-
мої щільності населення. 

У відповідності зі змінами №1 
ДБН 360-92** «Містобудування. 
Планування і забудова міських і 
сільських поселень», зберігання 
легкових автомобілів у містах 
(населених пунктах) слід перед-
бачати відповідно до функціо-
нального зонування їх територій. 
У житлових районах повинне 
бути забезпечене постійне збері-
гання всіх автомобілів (100%), які 
належать жителям цих районів, а 
також тимчасове зберігання ав-
томобілів відвідувачів. Кількість 
місць тимчасового зберігання 
легкових автомобілів у житло-
вому районі повинна складати, 
як мінімум, 20% розрахункового 
парку автомобілів жителів цього 
району. Розміщення автостоянок 
і гаражів для постійного зберіган-
ня автомобілів жителів житлових 
будинків слід здійснювати з роз-
рахунку одне машино-місце на 
одну квартиру для нового будів-
ництва та одне машино-місце на 
дві квартири при реконструкції.  
Для кожного окремого житлово-
го будинку додатково слід розмі-
щувати автостоянки і гаражі для 
гостей жителів цього будинку із 
розрахунку одне машино-місце 
на п’ять квартир для нового бу-
дівництва та одне машино-міс-
це на шість квартир при рекон-
струкції.  Враховуючи викладені 
вище норми ДБН необхідною 
кількістю паркомісць для жителів 
є 1389*1=1389 паркомісць, та 
1389/5=277,8 необхідна кількість 
гостьових паркомісць. Разом з 
тим, в матеріалах проектної доку-
ментації, розробленої ТОВ «Цен-
трбудпроект» в порушення вимог 
ДБН 360-92** не передбачена не-
обхідна кількість місць для збері-
гання автомобілів жителів багато-
поверхового житлового будинку 
та взагалі не передбачена необ-
хідна кількість місць так званих 
«гостьових паркомісць».  

Відповідно до ст. 37 Закону 
України «Про регулювання місто-
будівної діяльності», передбаче-
но, що рішення про анулювання 
дозволу на виконання будівель-
них робіт може бути розглянуто 
у порядку нагляду центральним 
органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику з 
питань держархбудконтролю та 
нагляду (без права видачі до-
зволу), або оскаржено до суду. 
При цьому, дозвіл на виконан-
ня будівельних робіт може бути 
анульовано органом державного 
архітектурно-будівельного кон-
тролю у разі: 1) подання замов-
ником заяви про анулювання до-
зволу на виконання будівельних 
робіт; 2) наявності відомостей 
про ліквідацію юридичної особи, 
що є замовником; 3) встановлен-
ня під час перевірки порушень 
вимог містобудівної документації, 
містобудівних умов та обмежень, 
невідповідності об’єкта будівни-
цтва проектній документації на 
будівництво такого об’єкта, вимо-
гам будівельних норм, стандартів 
і правил, порушень містобудівно-
го законодавства у разі невико-
нання вимог приписів посадових 
осіб органів державного архітек-
турно-будівельного контролю; 4) 
скасування містобудівних умов 
та обмежень; 5) систематичного 
(два і більше разів підряд) пе-
решкоджання проведенню пе-
ревірки посадовими особами ор-
гану держаархбудконтролю. 

Згідно з ч. 8 ст. 29 Закону 
України «Про регулювання місто-

будівної діяльності», містобудівні 
умови та обмеження є чинни-
ми до завершення будівництва 
об’єкта незалежно від зміни за-
мовника. Скасування містобу-
дівних умов та обмежень здійс-
нюється головними інспекторами 
будівельного нагляду в порядку 
здійснення державного архітек-
турно-будівельного нагляду у разі 
невідповідності містобудівних 
умов та обмежень містобудівно-
му законодавству, містобудівній 
документації на місцевому рівні, 
будівельним нормам, стандартам 
і правилам. 

 Крім того, ПАТ «КПМК-2» 
повністю знищило та знищує 
природній ландшафт земельної 
ділянки та, без будь-яких на це 
юридичних підстав та дозволів, 
а на свій розсуд вивезло десятки 
тисяч кубометрів землі, в тому 
числі із земельної ділянки садо-
вого товариства «Енергетик» з 
яким межує, чим порушило зе-
мельні права, екологічне законо-
давство та Закон України «Про 
охорону земель». Відповідно до 
ст. 2 Закону України «Про охоро-
ну земель», об’єктом особливої 
охорони держави є всі землі в 
межах території України». Згідно 
з приписами абз. 4 ст. 3 цього ж 
Закону, основними принципами 
державної політики у сфері охо-
рони земель є «відшкодування 
збитків, заподіяних порушенням 
законодавства України про охо-
рону земель». Відповідно до ч. 1 
ст. 5 цього Закону України, «ре-
гулювання в галузі охорони зе-
мель здійснюють Верховна Рада 
України, Верховна Рада Авто-
номної Республіки Крим, Кабінет 
Міністрів України. Рада міністрів 
Автономної Республіки Крим, ор-
гани місцевого самоврядування, 
місцеві державні адміністрації, а 
також спеціально уповноважені 
центральні органи виконавчої 
влади в межах повноважень, 
установлених законом». Згідно з 
приписами статті 12 цього Закону 
України, до повноважень сільсь-
ких, селищних, міських рад у га-
лузі охорони земель на території 
сіл, селищ, міст належать: «уста-
новлення обмежень (обтяжень) 
у використанні, тимчасова забо-
рона (зупинення) чи припинення 
використання земельної ділянки 
громадянами та юридичними 
особами в разі порушення ними 
вимог законодавства в галузі 
охорони земель; здійснення кон-
тролю за використанням та охо-
роною земель комунальної влас-
ності; економічне стимулювання 
раціонального використання та 
охорони земель відповідно до 
закону; вирішення інших питань у 
галузі охорони земель відповідно 
до закону». Відповідно до статті 
48 Закону України «Про охорону 
земель» «При здійсненні містобу-
дівної діяльності передбачають-
ся заходи щодо: максимального 
збереження площі земельних 
ділянок з ґрунтовим і рослинним 
покровом; зняття та складування 
у визначених місцях родючого 
шару ґрунту з наступним вико-
ристанням його для поліпшення 
малопродуктивних угідь, рекуль-
тивації земель та благоустрою 
населених пунктів і промислових 
зон; недопущення порушення 
гідрологічного режиму земельних 
ділянок; дотримання екологічних 
вимог, установлених законодав-
ством України, при проектуванні, 
розміщенні та будівництві об’єк-
тів. Вилучення (викуп) і надання 
земельних ділянок для містобу-
дівних потреб здійснюються з 
урахуванням необхідності мак-
симального збереження сільсь-
когосподарських і лісових угідь 
та ґрунтового покриву в уста-
новленому законом порядку». 
Відповідно до статті 56 Закону 
України «Про охорону земель» 
«Юридичні і фізичні особи вин-
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(Продовження.
Початок на стор-х  1, 4-5,

8-9)

Депутати поговорили про ПрАТ «КПМК-2»,
підприємств та проголосували проти 

жавної реєстрації, заступни-
ку Міністра юстиції України з 
питань державної реєстра-
ції, голові Вишгородської 
РДА, Вишгородському місь-
кому голові.  

Кілька слів про депутат-
ське звернення. Спочат-
ку — з формальної точки 
зору.  По-перше — не можна  
звертатися з листом одно-
часно до першого керівни-
ка органу чи установи і до 
когось із його підлеглих. Це 
— неправильно з усіх точок 
зору, включаючи точку зору 
елементарної логіки. Пер-
ша особа (наприклад, керів-
ник ВР України або керівник 
КОДА, в нашому випадку) 
якось і сам розбереться на 
кого «розписати» листа чи 
звернення. 

По-друге, трохи розсмішив 
оцей адресат (цитую): «В.О. 
Директора Департаменту 
містобудування та архітек-
тури Київської ОДА Ликов 
Дмитро Ігорович...».

Шановні депутати С. Жа-
дан та А. Тютюнник! Хіба ж 
вам невідомо, що саме Д. І. 
Ликов, перебуваючи на по-
передній посаді начальника 
відділу містобудування, архі-
тектури, житлово-комуналь-
ного господарства і розвитку 
інфраструктури Вишгородсь-
кої РДА, 29.06.2016 р. надав 
«Містобудівні умови та обме-
ження забудови земельної 
ділянки» ПрАТ «КПМК-2», 
фактично, «освятивши», 
майже, всі ті порушення, 
на які ви скаржитесь? Так 
само, як, до речі, повидавав 
подібні містобудівні умови та 
обмеження всім іншим виш-
городським забудовникам? 
То, може, вам потрібно було 
скаржитись саме на Д. Ли-
кова, а не Д. Ликову? При-
чому, не Порошенку, Гройс-
ману, Парубію і всім іншим 
очільникам держави, а без-
посередньо в НАБУ і САП? 

І, взагалі, у ПрАТ «КПМК-
2», наскільки мені відомо, 
порушень, здійснених без-
попосередньо будівель-
никами, набагато менше, 
ніж у інших забудовників. І О. 
Семенов абсолютно правий, 
коли зазначив, що від такого 
звернення, а, краще — скар-
ги (чи повідмлення про зло-
чин) було б набагато більше 
користі, якби там були пе-
рераховані всі вишгородські 
забудовники. Та ще й про-
аналізовано з яких причин і 
завдяки кому вони отримали 
можливість робити ці пору-
шення... Втім, про це трохи 
далі.  

...Одразу після того, як А. 
Тютюнник закінчив оголо-
шувати вимоги, зазначені в 
зверненні, О. Момот уже вко-
тре зауважив, що депутатсь-
ке звернення не голосується, 
а лише оголошується і на-
правляється адресату. . 

Ю. Городиський: «Нічо-
го не маю проти суті цього 
звернення, але, знову ж, 
таки, з юридичної точки зору 
депутатське звернення може 

адресуватися тим установам 
та органам, які знаходять-
ся на території ради. А це 
звернення логічніше було б 
оформити як депутатське рі-
шення: «Вишгородська місь-
ка рада ухвалила...». Для 
цього потрібно мати проект 
рішення і додаток до нього. 
Отак це було б правильні-
ше...».

О. Момот: «З юридичної 
точки зору на що потрібно 
акцентувати. Якщо це де-
путатське звернення, нехай 
депутати підпишуться, що 
не від двох, а хоч від усіх. 
Ще раз підкреслюю: якщо це 
буде рішення і справа буде 
розглядатися в судовому по-
рядку... Ми просто підіграємо 
і даємо зайвий аргумент для 
того, що внаслідок наших дій 
хтось понесе втрати. Депу-
татське звернення юридично 
нам не створює зайвих про-
блем, а от рішення міської 
ради, проголосоване і під-
писане міським головою... 
Давайте зараз адміністра-
тивну справу виграємо, а 
не... Це красиво, це класно, 
це потрібно, але у вигляді 
звернення, яке депутати 
можуть спрямувати у всі ці 
установи... Я не знаю як по-
яснювати... Що все потрібно 
робити, щоб не нашкодити... 
Проведіть комісію, вивчіть 
наслідки, які це може прине-
сти місту, а потім робіть. Де-
путатське звернення, будьте 
ласкаві підпишіть, депутати 
кажуть, що підтримують, і 
відправляйте. Ще можна в 
декілька інстанцій відправи-
ти... На сьогоднішній день у 
вигляді проекту рішення цьо-
го немає...».  

ДОРЕЧІ, 
ЩОДО РОБОТИ КОМІСІЙ...

В. Виговський зауважив 
що в комісії з питань регулю-
вання земельних відносин 
та охорони навколишнього 
природного середовища, 
куди він входить, неможливо 
працювати, оскільки депу-
тати не ходять на засідання 
комісії. «Приходиш — три 
чоловіка сидить, чотири си-
дить... — зауважив депутат. 
— Мій час не дешевший, ніж 
в того, хто не приходить. Нас 
вісім чоловік. Або давайте 
виженемо одного, або дода-
мо... Приходить три чоловіка 
постійно, інших немає. Це ж 
не робота...».

Це ж саме, за словами І. 
Шубко та О. Момота, сто-
сується і бюджетної, і бу-
дівельної, і інших комісій. 
Але, зауважив міський голо-
ва, подання щодо виведення 
членів комісії має зробити 
її голова. «Зберіть комісію і 
проголосуйте: за система-
тичне невідвідування за-
сідань комісії просимо виве-
сти...». 

Однак, Т. Бражнікова зая-
вила, що не можна виводи-
ти депутатів з однієї комісії 
і включати до складу іншої, 
оскільки для цього потрібна 
заява самого депутата. Але 
його обов’язок, згідно зако-
ну, працювати в цій комісії. 
«Якщо він систематично не 

відвідує засідання, ставить-
ся до відома громада. Тобто, 
є механізми, щоб дисціпліну-
вати депутата...». 

О. Момот: «Ми на сесію не 
можемо зібратися, про що 
тут говорити? Із 34 депутатів 
приходить 20. Нащо обира-
тися тоді?.. Проблема з кво-
румом — вона з першої сесії. 
Є люди, які приходили один-
два рази... В минулій каден-
ції один такий був. Зараз — 
чи не половина ради...».

КОМУНАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
 ТА ПІДПРИЄМСТВА 
«ПРОЗВІТУВАЛИ»... 

Перед звітами О. Момот 
зауважив, що частина «вже 
відзвітували на комісіях» і 
запитав хто з керівників є у 
залі. Депутати, зокрема, О. 
Кучмій запропонував пере-
нести звіти на кінець сесії, 
однак міський голова зау-
важив, що «тоді вже люди 
розійдуться». І запропону-
вав (цитую):  «Давайте по 3 
хвилини, там немає про що 
звітувати особливо... Тезис-
но...».

Першою звітувалася ди-
ректор міського центру твор-
чості «Джерело» Н. Кисіль. 

«Щодо використання бюд-
жетних коштів Вишгородсь-
кого міського центру «Дже-
рело»... Видатки за півріччя: 
1 млн. 749 тис. грн. З них на  
зарплату — 1 млн. 537 тис. 
Комунальні послуги — 259 
тис. грн. 

Штат складає 39 чоловік, 
навчається 883 учня. Про-
ведено 353 заходи, взяли 
участь у 15-ти фестивлях і 
конкурсах,  де зайняли до-
статньо велику кількість при-
зових місць. Хочу сказати, 
що сьогодні центр здійснює 
свою діяльність у одному 
приміщенні з Технічним лі-
цеєм. Оскільки приміщення 
переповнене, деяким гурт-
кам не вистачає місця для 
того, щоб займатися з діть-
ми. Ми знаємо, що дошкіль-
ні і шкільні заклади сьогодні 
готують проекти де саме на 
території закладу можна по-
будувати нові приміщення. 
Разом з Ларісою Анатолієв-
ною ми були б не проти якби  
така можливість побудувати 
ще одне приміщення для 
технічного ліцею змогла ре-
алізуватися». 

Наступним виступив ди-
ректор КП «УФКС» міської 
ради О. Баланюк. 

Із його розповіді з’ясувало-
ся, що підприємство не лише 
отримує гроші з бюджету, а й 
заробляє — на тому, що здає 
в оренду футбольне поле, 
площадку для тенісу та зби-
рає гроші за стоянку авто-
мобілів.  

Оформлено дозвіл на ре-
кламу, яку буде розміщено 
а огорожі стадіону і на двох 
білбордах. 

Протягом шести місяців 
отримано: 

— за послуги автостоянки 
— 37 тис. 300 грн;

— за послуги футбольного 
поля — 10 тис. 700 грн.;

— за послуги тенісного 
майданчика — 100 грн.  

Оплата праці керівників 
і тренерів — 770 тис. грн., 
ЄСВ — 181  тис. грн., 21 тис 
грн. — оплата електроенер-
гії, комунальні послуги та 
оплата за воду 70 тис. грн. і 
т. ін.  

На реконструкцію бігових 
доріжок (2175 кв. м) виділено 
1 млн. 200 тис грн. 

Також ведеться підготовка 
до спорудження баскетболь-
ного майданчика 30 м х 15 м. 

Керівник КП «Управляюча 
компанія» В. Сардак пові-
домив, що за перше півріччя 
надано послуг на 10 млн. 400 
тис. грн. (обслуговування бу-
динків — 9 млн. 300 тис.,), 
додаткові послуги — (спіль-
не використання енергетич-
них мереж, стояків...) — 677 
тис. грн., вивезення твердих 
побутових відходів з приват-
ного сектору, підприємств — 
427 тис. грн.

На обслуговуванні зна-
ходяться 78 будинків, 7763 
абоненти.

На 1 липня в підприємстві  
видатки склали 9 млн. 650 
тисяч, з них :

— зарплата з нарахуван-
нями — 4 млн. 140 тис., по-
датки — 300 тис. грн., запча-
стини та паливо-мастильні 
матеріали — 1 млн. 200 тис., 
електроенергія — 1 млн. 
200 тис. грн., матеріали та 
інструменти 1 млн. 500 тис., 
...адміністративні податки — 
434 тис. грн., інші витрати — 
280 тис. грн.    

Заборгованість населення 
на 1 липня — 3 млн. 800 тис., 
відшкодування по субсидіям 
— 378 тис. грн., власниками 
нежитлових приміщень — 
250 тис. грн., інших спожи-
вачів — 100 тис. грн. 

За результатами 1 півіччя 
було надіслано претензій по 
заборгованості 634... 

Далі В. Сардак почав пе-
рераховувати всі ремонти та 
адреси, де вони були прове-
дені. Причому весь цей потік 
інформації — скоромовкою, 
так, що присутні в залі про-
сто не могли, навіть, сприй-
няти цю інформацію, а не те, 
що якось її проаналізувати. 
Закінчилося це тим, що В. 
Виговський обірвав В. Сар-
дака на півслові і попросив 
закінчувати. Той відповів, що 
«вже закінчує».

І доповів, що «на підприєм-
стві працює 114 штатних 
працівників, 37 — адмініста-
тивного персоналу, 77 — ви-
робничого». Іншими словами 
— 1 керівник на двох праців-
ників.

В. Парчук поцікавилась 
скільки саме відсотків або-
нентів сплачує за послуги. 
На що В. Сардак повідомив, 
що «зараз ведеться інтен-
сивна робота із старими 
боржниками, тому за перше 
півріччя ми... вже... Населен-
ня платить десь 80%...».

А от чим присутні у В. Сар-
дака не поцікавилися — це 
тим, наскільки ефективно 
працюють його юристи і 
скільки саме боргів повер-
нули через суд, скажімо, за 
перше півріччя цього року. 

Зате В. Парчук подякувала 

директору КП «Управляю-
ча компанія» за... комуніка-
бельність. Іншими словами 
— за те, що не грубіянить і 
не посилає споживачів по-
далі, як це частенько робили 
його попередники... Хоча, 
судячи з його відповіді на 
наш редакційний запит (див. 
стор. 3) я б цього не сказав. 

Директор КП «Редакція 
газети «Вишгород» В. Ткач, 
в основному, зупинився на 
тому де і як саме розпо-
всюджується комунальна 
газета, розповівши що це 
вже робиться в нових бага-
топоверхівках, а, також, що 
«охоплюється», навіть, при-
ватний сектор («Дідовиця і 
ГАЕС). Окрім того, директор 
підприємства повідомив, що 
на кілька тисяч зріс тираж 
газети. 

На що В. Парчук зауважи-
ла, що «головне, щоб газету 
читали, а не те, де і як вона 
розповсюджується». Окрім 
того, депутат з’ясувала, що 
витрачається на газету при-
близно півтора мільйона грн. 
на рік. 

Останім «відзвітував» ди-
ректор підприємства «Благо-
устрій» В. Пільгун. 

Він повідомив, що фінан-
сові надходження до під-
приємство склали по основ-
ному фонду — біля 3,5 млн. 
грн., по спецфонду — 122 
тис. грн. На жаль, ми не мо-
жемо, навіть, навести жод-
них цифр, які характеризу-
ють діяльність підприємства, 
з тієї простої причини, що  
просто не змогли розшиф-
рувати те, що доповів дирек-
тор. Незважаючи на дуже ви-
соку якість апаратури, якою 
вівся відеозапис.

Після виступу В. Пільгуна, 
який продовжувався хвилин 
п’ять, В. Парчук поцікавила-
ся ситуацією із захоронення-
ми на місцевому кладовищі.  
Міський голова пояснив, що 
відмовляти в захороненні 
іногороднім «ми не маємо 
права, оскільки і вишгород-
ців хоронять, наприклад, у 
Києві». Що стосується цін, то 
вони для всіх однакові.

А ще, зі слів Т. Бражніко-
вої з’ясувалося, що частина 
керівників комунальних під-
приємств вже відзвітувалася 
на засіданні «комунальної» 
комісії, частина — у від-
пустках, отже, відзвітуються 
пізніше.  

Так от, з приводу «звітів» 
керівників комунальних під-
приємств.

Звичайно, те, що почули 
депутати та присутні в сесій-
ній залі громадяни від Н. 
Кисіль, О. Баланюка, В. Сар-
дака, В. Ткача та В. Пільгуна  
«звітами» про роботу керо-
ваних ними комунальних за-
кладів та підриємств назвати 
дуже важко. Що стосується 
згаданих Т. Бражніковою 
«звітів» перед членами «ко-
мунальної» комісії, то я, 
взагалі, цього не розумію і 
не бачу будь-якого сенсу в 
подібних «звітах» у вузькому 
колі трьох-чотирьох депу-
татів.

Звітувати керівники ко-

мунальних підприємств по-
винні виключно на сесіях, в 
присутності своїх виборців. 
І саме перед ними. Однак, 
звичайно, не по 3-5 хвилин. 

З іншого боку, якщо дати 
можливість тим же В. Сарда-
ку або В. Пільгуну виступа-
ти на сесії, скажімо, годину, 
вони дуже легко заповнять 
цю годину звичайним пере-
рахуваням своїх «перемог», 
а, точніше, своїх повсякден-
них обов’язків, починаючи 
з виконаних поточних ре-
монтів і закінчуючи кількістю 
вивезених контейнерів зі 
сміттям та замінених ліхтарів 
на стовпах освітлення.  І це, 
знову ж, таки, буде не звіт, а 
видимість звіту. 

На моє тверде переконаня, 
передувати звіту керівника 
комунального підприємства 
(закладу) перед депутатами 
та виборцями мають:

— по-перше, широке гро-
мадське обговорення роботи 
комунального підприємства 
за певний період;

— по-друге, уважне вив-
чення цієї роботи представ-
никами депутатського кор-
пусу  за обов’язкової участі 
представників міської грома-
ди.      

Для цього може бути ство-
рена спеціальна тимчасова 
депутатська комісія, разом 
з якою могли б працювати і 
представники міської грома-
ди. Причому, у такої комісії, з 
одного боку, мають бути самі 
широкі повноваження з мож-
ливістю перевірки будь-яких 
документів підприємства 
(закладу), з іншого — у неї 
повина бути відсутня мож-
ливість проведення будь-я-
ких закритих засідань, чим 
би вони не мотивувалися. 
З тієї простої причини, що 
мова йде про бюджетні ко-
шти та матеріальні цінності, 
які належать міській громаді.  

І лише після закінченя ро-
боти такої комісії є сенс в її 
присутності заслухати звіт 
керівника підприємства. А 
після цього звіту — заслу-
хати звіт комісії за той же 
період. І — порівняти ці звіти.  
Тоді одразу стане зрозуміло 
як саме і про що саме звітує 
керівник, на чому акцентує 
увагу, а що замовчує і з якої 
причини. 

Такий звіт депутатам не-
потрібно бути «брати до ува-
ги», тобто, офіційно не роби-
ти з нього жодних практичих 
висновників. Навпаки, після 
такого звіту потрібно буде 
або подякувати керівнику за 
роботу, або попередити його 
по неповну відповідність по-
саді, або звільнити, або пе-
редати до рук правоохорон-
них органів.

А те, що сьогодні міський 
голова з депутатами назива-
ють «звітами керівників ко-
мунальних підприємств», на-
справді не звіти, а знущання 
і над здоровим глуздом, і над 
цими підприємствами, і над 
виборцями. А ще це мож-
на назвати «замилюванням 
очей». Яке комусь дуже по-
трібно. Як ви думаєте, кому?

(Закінченя на стор. 12)
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«заслухали» керівників комунальних
будівництва двох доріг на масиві «Дніпро»...

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ  
про визнання незаконним  

протиправним рішення, його 
скасування та зобов’язання 

вчинити певні дії  

02.07.2007 р. між Вишгородською 
міськрадою (надалі — Відповідач,) та 
АТ «КПМК-2», правонаступником якого 
є ПрАТ «КПМК-2»  (надалі — Позивач) 
укладено Договір оренди земельної 
ділянки (надалі — Договір оренди) за 
адресою: вул. Кургузова, 11-а у м. Виш-
городі.., загальною площею 2,8 га.., для 
будівництва багатоповерхової житлової 
забудови (надалі — Земельна ділян-
ка)...

11.02.2013 р. строк дії Договору 
оренди було продовжено до 02.07.2017 
р. Договором про внесення змін до 
укладеного договору оренди земельної 
ділянки...

Протягом дії Договору оренди, Пози-
вач з метою будівництва житлового ком-
плексу на орендованій земельній ділян-
ці отримав всі необхідні вихідні дані для 
проектування (в тому числі Містобудівні 
умови та обмеження забудови (остан-
ня редакція від 29.06.2016 р.), технічні 
умови на приєднання до всіх необхідних 
комунікацій та здійснив проектування 
Комплексу багатоповерхових житлових 
будинків з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями (надалі Житловий ком-
плекс). В зв’язку з глибокою кризою в 
економіці, відсутністю кредитування в 
будівельній галузі, Позивач змушений 
був залучити інвестора до будівництва 
«Комплексу багатоповерхових житло-
вих будинків з вбудовано-прибудова-
ними приміщеннями» на вищевказаній 
Земельній ділянці. З цією метою, було 
укладено Договір №14 від 26.06.2015 
р. з ТОВ «ДБК-Партнер» (код ЄДРПОУ 
37856980) про передачу частини функ-
цій замовника, яким було передано  ТОВ 
«ДБК-Партнер» функції фінансування 
будівництва, а також право власності на 
майнові права на 92% площ у Житло-
вому  комплексі. Майнові права  на 370 
квартир ТОВ «ДБК-Партнер» продало 
фізичним особам — майбутнім влас-
никам квартир у Житловому комплексі. 
Загалом Житловий комплекс, згідно 
проектної документації складається з 
чотирьох двадцятипятиповерхових бу-
динків загальною площею 105 696,22 
м2, загальна кількість квартир — 1389. 

На підставі відповідних вихідних 
даних і розробленої та затвердженої в 
установленому порядку проектної до-
кументації, що пройшла відповідно екс-
пертизу  (експертний звіт від 19.12.2016 
року №2036-4299-16/УЕБ, виданий ТОВ 
«Експертиза в будівництві»), Позивач 
отримав Дозвіл на виконання будівель-
них робіт № ІУ 115170741010.  

Будівельні роботи проводило ПрАТ 
«ДБК №4» (код ЄДРПОУ 05503160), яке 
згідно Дозволу на виконання будівель-
них робіт є Генпідрядником будівництва. 
В результаті проведення будівельних 
робіт готовність  Житлового комплек-
су на червень 2017 р. складала 26%. 
Це підтверджується Техпаспортом, 
виданим КП «Бюро держреєстрації» 
22.06.2017 р. 

27.06.2017 р. було здійснено дер-
жреєстрацію об’єкта незавершеного бу-
дівництва комплексу багатоповерхових 
житлових будинків з вбудовано-прибу-
дованими приміщеннями за адресою: м. 
Вишгород, вул. Кургузова, 11-А у складі:

— недобудований житловий будинок 
№ 1 (процент готовності — 42%);

— недобудований житловий будинок 
№ 2 (процент готовності — 20%);

— недобудований житловий будинок 
№ 3 (процент готовності — 11%);

— недобудований житловий будинок 
№ 4 (процент готовності — 3%);

— прибудована ІТП з насосною ( про-
цент готовності — 30%).

Згідно листа ТОВ «ДБК-Партнер» 
від  12.05.2017 р.  розмір коштів, які 
вкладено лише  ТОВ «ДБК-Партнер» в 
будівництво вищевказаного комплексу 
складає — 59 мільйонів грн., в т.ч. ПДВ. 
Це не враховуючи тих витрат, які здій-
снював на будівництво безпосередньо 
сам Орендар.

Щодо продовження дії Договору 
оренди, то Орендодавець починаючи з 
лютого 2017 року неодноразово звер-
тався до Вишгородської міської ради 
щодо поновлення Договору оренди та 
надсилав листи-повідомлення та про-
ект додаткової угоди щодо поновлення 
Договору оренди (лист-повідомлен-
ня від 28.02.2017 р. №038, лист від 
06.04.2017 р. №073, лист від 11.05.2017 
р. №102, лист від 13.05.2017 р. №099, 
лист від 24.05.2017 р. №109, лист 
від 31.05.2017р. №118/045, лист від 
27.06.2017 р. №143). 

Листом від 11.05.2017 р. №98 Позивач 
повідомив Відповідача про зміну типу та 
назви підприємства...

Відповідно до п. 11.6 Договору орен-
ди: «Після закінчення строку, на який 
було укладено Договір, Орендар, за 
умови  належного виконання своїх 
обов’язків, має за інших рівних умов 
переважне право на поновлення Дого-
вору. У цьому разі Орендар повинен не 
пізніше, ніж за три місяці до закінчення 

строку дії Договору повідомити письмо-
во Орендодавця про намір продовжити 
його дію. 

Статтею 33 Закону України «Про 
оренду землі» встановлено,  що по 
закінченню строку, на який було укла-
дено договір оренди землі, орендар, 
який належно виконував обов’язки за 
умовами договору, має переважне пра-
во перед іншими особами на укладення 
договору оренди землі на новий строк 
(поновлення договору оренди землі).

Орендар, який має намір скористати-
ся переважним правом на укладення 
договору оренди землі на новий строк, 
зобов’язаний повідомити про це орен-
додавця до спливу строку договору 
оренди землі у строк, встановлений цим 
договором, але не пізніше ніж за міся-
ць до спливу строку договору оренди 
землі.

До листа-повідомлення про понов-
лення договору оренди землі орендар 
додає проект додаткової угоди.

Отже, як вбачається, Позивач здійс-
нив всі передбачені законодавством та 
Договором оренди  дії щодо продовжен-
ня Договору оренди, тобто не пізніше 
ніж за три місяці надіслав Відповідачу 
повідомлення про намір продовжити 
дію Договору оренди, доклавши до ньо-
го проект додаткової угоди про продов-
ження дії Договору оренди.

Крім того, протягом дії Догово-
ру оренди сумлінно виконував свої 
обов’язки передбачені як самим Догово-
ром оренди, так ст.  25 Закону України 
«Про оренду землі» та не має заборго-
ваності  по сплаті орендної плати.

Незважаючи на вищевказані обста-
вини,  Вишгородською міськрадою було 
прийнято рішення від 30.07. 2017 р. 
№ 25/5 «Про припинення дії договору 
оренди земельної ділянки» (надалі — 
Рішення міської ради)  та припинено дію 
договору оренди від 3 липня 2007 року.., 
в зв’язку із закінченням 2 липня 2017 
року строку договору оренди. 

Рішення міської ради є безпідстав-
ним, незаконним та таким, що порушує 
права орендаря земельної ділянки 
ПрАТ «КПМК-2», генпідрядника ПрАТ 
«ДБК №4», інвестора будівництва ТОВ 
«ДБК-ПАРТНЕР» та фізичних осіб, які 
придбали майнові права на близько 370 
квартир та нежитлових приміщень (що 
складає близько 25% загальної кількості 
приміщень в житловому комплексі)...

Відповідно до ст. 33 ЗУ «Про орен-
ду землі» Орендодавець у місячний 
термін розглядає надісланий оренда-
рем лист-повідомлення з проектом 
додаткової угоди,  перевіряє його на 
відповідність вимогам закону, узгоджує  
з орендарем  (за необхідності) істотні 
умови договору і, за відсутності запере-
чень, приймає  рішення про поновлення 
договору оренди землі (щодо земель 
державної та комунальної власності), 
укладає з орендарем додаткову уго-
ду  про  поновлення  договору  оренди  
землі.  За  наявності заперечень  орен-
додавця  щодо  поновлення  договору  
оренди  землі орендарю направляється 
лист-повідомлення про це рішення. 

Приймаючи оспорюване рішення, 
Відповідач не вказав, які саме у нього є 
заперечення щодо продовження дії До-
говору і на чому вони ґрунтуються. 

Відповідно до ст. 141 ЗК України, під-
ставами припинення права користуван-
ня земельною ділянкою є:

а) добровільна відмова від права ко-
ристування земельною ділянкою;

б) вилучення земельної ділянки у 
випадках, передбачених цим Кодексом;

в) припинення діяльності релігійних 
організацій, державних чи комунальних 
підприємств, установ та організацій;

г) використання земельної ділянки 
способами, які суперечать екологічним 
вимогам;

ґ) використання земельної ділянки не 
за цільовим призначенням;

д) систематична несплата земельно-
го податку або орендної плати;

е) набуття іншою особою права влас-
ності на жилий будинок, будівлю або 
споруду, які розташовані на земельній 
ділянці;

є) використання земельної ділянки у 
спосіб, що суперечить вимогам охорони 
культурної спадщини.

Жодної із цих підстав не існувало на 
момент прийняття рішення Відповіда-
чем. Також Відповідач не зазначив нія-
ких інших підстав відмови в подовженні 
дії Договору оренди.

В описовій частині рішення Конститу-
ційного суду зазначено, що :

«Органи місцевого самоврядування є 
відповідальними за свою діяльність пе-
ред юридичними і фізичними особами 
(стаття 74 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні») і не можуть 
скасовувати свої попередні рішення, 
вносити до них зміни, якщо відповідно 
до приписів цих рішень виникли пра-
вовідносини, пов’язані з реалізацією 
певних суб’єктивних прав та охороню-
ваних законом інтересів, і суб’єкти цих 
правовідносин заперечують проти їх 
зміни чи припинення. Це є «гарантією 
стабільності суспільних відносин» між 
органами місцевого самоврядування і 
громадянами, породжуючи у громадян 

впевненість у тому, що їхнє існуюче ста-
новище не буде погіршене прийняттям 
більш пізнього рішення».

Як вбачається з вищевикладеного, 
рішення Відповідача про припинення 
Договору оренди є безпідставним...

Оскаржуване рішення було прийня-
те всупереч ст. 33 Закону України «Про 
оренду землі» ст. 120, 125, 141 ЗК Украї-
ни,  ст. 377 ЦК України, ст. 3 ЗК України 
«Про запобігання впливу світової фінан-
сової кризи на розвиток будівельної га-
лузі та житлового будівництва».

Згідно із преамбулою ЗУ «Про за-
побігання впливу світової фінансової 
кризи на розвиток будівельної галузі та 
житлового будівництва» від 25.12.2008 
р.  цей Закон спрямований на подолан-
ня кризових явищ у будівельній галузі 
та регулювання правовідносин, що ви-
никають у зв’язку з будівництвом житла.

Так, частина 6 ст. 3 названого Зако-
ну  встановлює, що договори оренди 
земельних ділянок державної та кому-
нальної власності, на яких здійснюється 
будівництво багатоквартирних житлових 
будинків (у тому числі із вбудовано-при-
будованими приміщеннями соціального 
призначення) та на яких виконуються 
будівельно-монтажні роботи, укладені 
до набрання чинності цим Законом, під-
лягають поновленню на ті самі строки і 
на тих самих умовах, що були передба-
чені цими договорами у порядку, вста-
новленому законом. 

Таким чином, договір оренди зе-
мельної ділянки підлягає поновленню 
шляхом укладання додаткової угоди 
без прийняття відповідного рішення ор-
ганом місцевого самоврядування   при 
умові, якщо орендар земельної ділянки 
у строк, який встановлений договором, 
але не пізніше ніж за місяць до спливу 
строку договору оренди землі, звернув-
ся із клопотанням до орендодавця про 
поновлення договору оренди землі та 
проектом додаткової угоди.

Договір оренди було укладено 
02.07.2007 р., тобто до прийняття ЗУ 
«Про запобігання впливу світової фінан-
сової кризи на розвиток будівельної га-
лузі та житлового будівництва».

Крім того, Відповідачу достеменно 
було відомо, що на Земельній ділян-
ці здійснюються будівельно-монтажні 
роботи по будівництву саме багато-
квартирних житлових будинків, оскіль-
ки питання будівництва неодноразово 
обговорювалось і на засіданнях Комісії 
з питань регулювання земельних від-
носин та охорони навколишнього при-
родного середовища,  і на засіданнях 
Комісії з питань Стратегії розвитку міста, 
будівництва, транспорту та зв’язку. 

Крім того, на засіданні Комісії з пи-
тань регулювання земельних відносин... 
26.06.2017 р. Позивачем було надано 
копії дозвільної та проектної документа-
ції по будівництву Житлового комплексу 
для вивчення депутатами. 

Також, листом від 27.06.2017 р. №143  
Відповідачу було повідомлено, що на 
Земельній ділянці знаходиться об’єкт 
незавершеного будівництва зі ступенем 
готовності 26%, право власності на який 
зареєстровано за Позивачем.

Отже, приймаючи рішення про відмо-
ву в продовженні  Договору оренди зем-
лі грубо порушив норми встановлені За-
коном України «Про запобігання впливу 
світової фінансової кризи на розвиток 
будівельної галузі та житлового будівни-
цтва» від 25.12.2008 р., зокрема, статтю 
3 цього Закону.

Статтею 2 ЗУ «Про оренду землі»  
встановлено, що відносини, пов’язані з 
орендою землі, регулюються ЗК Украї-
ни, ЦК України, цим Законом, законами 
України, іншими нормативно-правовими 
актами, прийнятими відповідно до них, 
а також договором оренди землі.

Відповідно до ст. 33 ЗУ «Про оренду 
землі», орендар, який належно вико-
нував обов’язки за умовами договору, 
має переважне право перед іншими 
особами на укладення договору оренди 
землі на новий строк (поновлення дого-
вору оренди землі). Орендар, який має 
намір скористатися переважним правом 
на укладення договору оренди землі на 
новий строк, зобов’язаний повідомити 
про це орендодавця до спливу строку 
договору оренди землі у строк, встанов-
лений цим договором, але не пізніше 
ніж за місяць до спливу строку договору 
оренди землі.

До листа-повідомлення про понов-
лення договору оренди землі орендар 
додає проект додаткової угоди.

Як вбачається з наведених вище до-
казів, Позивач належно виконував свої 
обов’язки за Договором оренди, за весь 
час оренди від Відповідача не надійшло 
жодної претензії чи зауваження та вчи-
нив всі необхідні дії, щодо продовження 
дії Договору оренди.

Відповідно до ст. 33 Закону України 
«Про оренду землі», орендодавець у 
місячний термін розглядає надісланий 
орендарем лист-повідомлення з проек-
том додаткової угоди, перевіряє його на 
відповідність вимогам закону, узгоджує 
з орендарем (за необхідності) істотні 
умови договору і, за відсутності запере-
чень, приймає рішення про поновлення 
договору оренди землі (щодо земель 

державної та комунальної власності), 
укладає з орендарем додаткову угоду 
про поновлення договору оренди землі. 
За наявності заперечень орендодавця 
щодо поновлення договору оренди зем-
лі орендарю направляється лист-пові-
домлення про прийняте орендодавцем 
рішення. 

Відповідач отримав перший 
лист-повідомлення з доданим до нього 
проектом Додаткової угоди 01.03.2017 
р., а розглянув лише 30.07.2017 р. 

За весь час з моменту отримання 
першого листа-повідомлення та про-
екту Додаткової угоди, Відповідач не 
надіслав Позивачу жодного зауваження 
чи заперечення щодо невідповідності 
Додаткової угоди вимогам закону, а та-
кож не надав ніяких пропозицій щодо 
зміни істотних умов Договору оренди 
землі. Натомість, всупереч положенням 
ст. 33 Закону України «Про оренду зем-
лі», не вказавши в чому полягають його 
заперечення стосовно істотних умов 
Договору оренди землі, прийняв рішен-
ня про припинення дії Договору оренди 
землі. Тобто, Відповідач не дотримав 
порядку і умов розгляду листа-повідом-
лення Позивача встановленого ст. 33 ЗУ 
«Про оренду землі».

За змістом статті 377 ЦК України до 
особи, що придбала житловий будинок, 
будівлю, споруду, переходить право 
власності на земельну ділянку, на якій 
вони розміщені, без зміни її цільового 
призначення, у розмірах, встановлених 
договором. Якщо договором про відчу-
ження житлового будинку, будівлі або 
споруди розмір земельної ділянки не 
визначений, до набувача переходить 
право власності на ту частину земель-
ної ділянки, яка зайнята житловим 
будинком, будівлею, спорудою та  на 
частину земельної ділянки, яка є не-
обхідною для їх обслуговування. Якщо 
житловий будинок, будівля, споруди 
розміщені на земельній ділянці, наданій 
у користування, то у разі їх відчуження 
до набувача переходить право користу-
вання тією частиною земельної ділянки, 
на якій вони розміщені, та частиною 
ділянки, яка необхідна для їх обслугову-
вання (така правова позиція ВС України 
викладена у справі № 6-2225 цс16).

Зазначена норма закріплює загаль-
ний принцип цілісності об’єкту нерухо-
мості з земельною ділянкою, на якій цей 
об’єкт розташований. За цією нормою 
визначення правового режиму земель-
ної ділянки перебуває у прямій залеж-
ності від права власності на об’єкт не-
рухомості.

При застосуванні положень ст. 120 
ЗК України у поєднанні з нормою ст. 
125 ЗК України слід виходити з того, що 
у випадку переходу права  власності  
на об’єкт нерухомості у встановлено-
му законом порядку, право власності 
на земельну ділянку у набувача неру-
хомості виникає одночасно із виник-
ненням права власності на зведені на 
земельній ділянці об’єкти. Це правило 
стосується й випадків, коли право на 
земельну ділянку не було зареєстрова-
не одночасно з правом на нерухомість, 
однак земельна ділянка раніше набула 
ознак об’єкта права власності (правова 
позиція ВС України викладена у справі 
№ 6-2225 цс16).  

Згідно ст. 79-1 ЗК України, земельна 
ділянка набуває ознаки об’єкта цивіль-
них прав шляхом її формування. Фор-
мування земельної ділянки полягає у 
визначенні земельної ділянки як об’єкта 
цивільних прав. Формування земель-
ної ділянки передбачає визначення її 
площі, меж та внесення інформації про 
неї до Держземкадастру. Формування 
земельних ділянок здійснюється в тому 
числі і у порядку відведення земельних 
ділянок із земель державної та кому-
нальної власності;

Земельна ділянка вважається сфор-
мованою з моменту присвоєння їй када-
стрового номера.  Формування земель-
них ділянок (крім випадків, визначених у 
частинах шостій-сьомій цієї статті) здій-
снюється за проектами землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок.

Земельна ділянка може бути об’єк-
том цивільних прав виключно з моменту 
її формування (крім випадків суборен-
ди, сервітуту щодо частин земельних 
ділянок) та державної реєстрації права 
власності на неї.

Земельна ділянка по вул. Кургузо-
ва,11-А у м. Вишгороді була сформова-
на у відповідності до вимог цієї статті в 
порядку відведення земельних ділянок 
із земель комунальної та зареєстрована 
за проектом землеустрою, що розробле-
ний ДП «Київський науково-дослідний 
та проектний інститут землеустрою». 
Земельній ділянці було присвоєно када-
стровий номер 3221810100:01:184:0105  
та зареєстровано право комуналь-
ної власності на неї. Отже, Земельна 
ділянка була набула статусу об’єкта 
цивільних прав ще 2007 році, оскільки в 
Договорі оренди в п.2.1. вказаний када-
стровий номер Земельної ділянки.

Законодавець дає наступне визна-
чення об’єкту  незавершеного  будів-
ництва  — це  об’єкт будівництва, на 
який  видано  дозвіл  на  будівництво,  
понесені  витрати  на його спорудження   

та   не   прийнятий  в  експлуатацію  від-
повідно  до законодавства

Норми цивільного законодавства 
України, зокрема статті 177, 181, ч. 3 ст. 
331 ЦК України, передбачають існуван-
ня у цивільному обороті такого об’єкта 
правовідносин, як об’єкт незавершеного 
будівництва. Такі ознаки, як тісний зв’я-
зок із землею, неможливість переміщен-
ня без знецінення та шкоди його призна-
ченню, держреєстрація обумовлюють 
поширення на об’єкт незавершеного бу-
дівництва правового режиму нерухомої 
речі. 

За ст. 181 ЦК України до нерухомих 
речей належать земельні ділянки, а 
також об’єкти, розташовані на земель-
ній ділянці, переміщення яких є не-
можливим без їх знецінення та зміни 
їх призначення.  Особливостями пра-
вового режиму нерухомості є держав-
на реєстрація речових прав на неру-
хомість. До об’єктів нерухомого майна 
Цивільним кодексом України віднесено 
житлові будинки, будівлі, споруди, інше 
нерухоме майно (статті 331, 376). Вихо-
дячи з аналізу чинного законодавства 
та з урахуванням характерних ознак 
незавершеного будівництва слід визна-
ти, що об’єкт будівництва (об’єкт неза-
вершеного будівництва) — нерухома 
річ особливого роду: фізичне її ство-
рення розпочато, однак не завершено. 
Щодо такої речі можливе встановлення 
будь-яких суб’єктивних майнових, а та-
кож зобов’язальних прав, у випадках та 
в порядку, визначених актами цивільно-
го законодавства. При вирішенні питан-
ня про виникнення, зміну та припинення 
суб’єктивних цивільних прав стосовно 
об’єкта незавершеного будівництва слід 
враховувати особливості та обмежен-
ня, встановлені законодавчими актами. 
Зазначений висновок підтверджуєть-
ся також положенням ч. 1 ст. 1 Закону 
України «Про державну реєстрацію ре-
чових прав на нерухоме майно та їх об-
тяжень», відповідно до якого державна 
реєстрація прав на об’єкт незавершено-
го будівництва та їх обтяжень у випад-
ках, установлених законом, проводить-
ся у порядку, визначеному цим Законом, 
з урахуванням особливостей правового 
статусу такого об’єкта. У відповідності 
до норм чинного законодавства, зо-
крема положеннями статей 182, 331, 
334 ЦК України, основною умовою для 
визначення статусу нерухомого майна 
будь-якого об’єкта нерухомості (у тому 
числі й тих об’єктів, правовий статус 
яких законодавчими актами не визначе-
ний: асфальтовані чи бетонні площадки, 
під’їзні колії, автомобільна дорога, авто-
мобільні платформи, спортивні споруди 
тощо) є держреєстрація прав на нього. 

Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» встановлено, 
що держреєстрація речових прав на 
нерухоме майно — офіційне визнання і 
підтвердження державою фактів виник-
нення, переходу або припинення прав 
на нерухоме майно, обтяження таких 
прав шляхом внесення відповідного за-
пису до Держреєстру речових прав на 
нерухоме майно (ст. 2 Закону). 

Відповідно до ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень» права 
на нерухоме майно та їх обтяження, які 
підлягають держреєстрації відповідно 
до цього Закону, виникають з моменту 
такої реєстрації...

Позивач здійснив держреєстрацію 
об’єкта нерухомості..., відповідно набув 
права власності на цей об’єкт нерухомо-
го майна, а разом із ним і право користу-
ватися Земельною ділянкою, яка на той 
момент набула ознак об’єкта цивільних 
прав.

Приймаючи рішення про відмову в 
продовженні Договору оренди землі, 
Позивач порушив вищевказані норми 
ЦК та ЗК України, а, також, принцип 
цілісності об’єкту нерухомості із земель-
ною ділянкою на якій цей об’єкт розта-
шований, що встановлюється нормами 
статей 120, 125 та 141 ЗК України, та ст. 
377 ЦК України...  

Приймаючи оспорюване рішення, 
Відповідач порушив права як Позивача, 
так і третіх осіб. Зокрема, зазначаємо, 
що Дозвіл на виконання будівель-
них робіт за №ІУ 115170741010 від 
15.03.2017  р. виданий Позивачу, є дійс-
ним до кінця будівництва. 

Відповідно до п.8.4. Договору орен-
ди Орендар зобов’язаний завершити 
забудову земельної ділянки в строки, 
встановлені проектною документацією 
на будівництво, затвердженою в уста-
новленому порядку. Строк завершення 
будівництва, згідно проектної докумен-
тації встановлено у  2019 р.

Відповідно п. 6 ст. 37 ЗУ «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності» 
дозвіл на виконання будівельних робіт 
може бути анульовано у разі:

1) подання замовником заяви про 
анулювання такого дозволу;

2) наявності відомостей про ліквіда-
цію юридичної особи, що є замовником;

3) встановлення під час перевірки 
порушень вимог містобудівної докумен-
тації, містобудівних умов та обмежень, 
невідповідності об’єкта будівництва 

проектній документації..., вимогам бу-
дівельних норм, стандартів і правил, 
порушень містобудівного законодавства 
при невиконання приписів посадових 
осіб держархбудконтролю;

4) скасування містобудівних умов...;
5) систематичного (два і більше разів 

підряд) перешкоджання проведенню пе-
ревірки органом держархбудконтролю.

Отже, припинення Договору оренди 
землі не є підставою для анулюван-
ня Дозволу на виконання будівельних 
робіт, який дає право Позивачу як за-
мовнику будівництва та ПрАТ «Домобу-
дівний комбінат №4» як генпідряднику 
здійснювати будівельні роботи до їх 
завершення. 

Згідно проектної документації завер-
шення будівництва по плану — у 2019 р. 

Отже, можна зробити висновок, що 
Рішення Вишгородської міськради по-
рушує права Відповідача як замовника 
будівництва і права ПрАТ «ДБК №4» як 
генерального підрядника будівництва 
на проведення будівництва Житлового 
комплексу. 

Також варто зазначити, що Пози-
вачем було укладено Договір №14 від 
26.06.2015 року з ТОВ «ДБК-Партнер» 
(код ЄДРПОУ 37856980) про передачу 
частини функцій замовника, яким було 
передано ТОВ «ДБК-Партнер» функції 
фінансування будівництва, а, також, 
право власності на майнові права на 
92% площ у Житловому  комплексі. 
Майнові права  на 370 квартир у Жит-
ловому комплексі ТОВ «ДБК-Партнер» 
продало фізичним особам — майбутнім 
власникам квартир.... 

Отже, позбавлення Позивача права 
на оренду Земельної ділянки призведе 
до неможливості здачі в експлуатацію 
Житлового комплексу, а отже позбав-
лення власників майнових прав на 
квартири і нежитлові приміщення в Жит-
ловому комплексі на отримання ними 
права власності на придбані ними квар-
тири і нежитлові приміщення.

Всі вищевказані обставини не було 
враховано Вишгородською міськрадою 
при прийнятті оскаржуваного рішення 
від 30.06.2017 р., що є свідченням пору-
шення принципів законності, обґрунто-
ваності, неупередженості, добросовіс-
ності, розсудливості, рівності перед 
законом, пропорційності тощо (ч. 3 ст. 2 
КАС України)... 

...Відповідно до рішення № 7рп/2009 
КС України від 16.04.2009 р. по справі 
№С 1-9/2009 за конституційним подан-
ням Харківської міськради щодо офіцій-
ного тлумачення положень ч. 2 стю 19, 
ст. 144 Конституції України, ст. 25, ч. 14 
ст. 46, ч. 1, 10 ст. 59 ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (справа про 
скасування актів органів місцевого са-
моврядування): 1. В аспекті конститу-
ційного подання положення ч. 2 ст. 19, 
ст 144 Конституції України, ст. 25, ч. 1, 10 
ст. 59 ЗУ «Про місцеве самоврядування 
в Україні» від 21.05 1997 р. №28097-ВР 
(з наступними змінами) стосовно права 
органу місцевого самоврядування ска-
совувати свої раніше прийняті рішення 
та вносити до них зміни необхідно ро-
зуміти так, що орган місцевого самовря-
дування має право приймати рішення, 
вносити до них зміни та, чи скасовувати 
їх на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України.

В описовій частині рішення КС зазна-
чено, що :

«Органи місцевого самоврядування 
є відповідальними за свою діяльність 
перед юридичними і фізичними особа-
ми (ст. 74 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні») і не можуть 
скасовувати свої попередні рішення, 
вносити до них зміни, якщо відповідно 
до приписів цих рішень виникли пра-
вовідносини, пов’язані з реалізацією 
певних суб’єктивних прав та охороню-
ваних законом інтересів, і суб’єкти цих 
правовідносин заперечують проти їх 
зміни чи припинення. Це є «гарантією 
стабільності суспільних відносин» між 
органами місцевого самоврядування і 
громадянами, породжуючи у громадян 
впевненість у тому, що їхнє існуюче ста-
новище не буде погіршене прийняттям 
більш пізнього рішення».

Вказаним порушено вищенаведені 
норми чинного законодавства України 
і встановлену законодавцем процеду-
ру вирішення відповідного питання, а 
відповідно й порушено права Позивача 
прямо встановлені Законом.

З огляду на зазначене оскаржуване 
Рішення є протиправним, безпідстав-
ним та незаконним, що є підставою для 
його скасування...

Враховуючи вищевикладене, та ке-
руючись ст.ст. 2, 4, 6, 17, 71, 104-106 
КАС України, — ПРОСИМО СУД: 

1. Визнати незаконним, протиправ-
ним та скасувати рішення Вишгород-
ської міської ради Київської області від 
30.07.2017 року № 25/5 «Про припинен-
ня дії договору оренди земельної ділян-
ки» повністю. 

2. Зобов’язати Вишгородську місь-
краду на наступній сесії розглянути пи-
тання про поновлення на 5 (п’ять) років, 
до 02 липня 2022 року, дії Договору 
оренди земельної ділянки... 
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ПРЕТЕНЗІЯ
про відшкодування завданих збитків на суму 56 676 194,59 гривень

Рішенням Вишгородської міської ради... від 30.06.2017 №25/5 «Про припинення дії 
договору оренди земельної ділянки» припинено дію Договору оренди в зв’язку із закін-
ченням 02 липня 2017 року строку договору оренди.

Вищевказане рішення прийнято всупереч норм чинного законодавства України та по-
рушує права і законні інтереси ПрАТ «КПМК-2» як орендаря земельної ділянки, а також 
забудовника житлового комплексу та власника об’єкту нерухомості.

Припиненням Договору оренди земельної ділянки по вул. Кургузова, 11-А у м. Виш-
городі.., загальною площею 2,8 га. кадастровий номер 3221810100:01:184:0105. внаслідок 
прийняття вищевказаного рішення Товариству завдано збитків на загальну суму 56 676 
194,59 грн. (п’ятдесят шість мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сто дев’яносто чоти-
ри гривні 59 коп.).

Загальна сума завданих збитків складається з витрат на сплату пайового внеску, ви-
трат на проектування та будівництво, витрат по оплаті оренди земельної ділянки, витрат 
на охорону об’єкту та суми неодержаного прибутку (втраченої вигоди).

1. Витрати на сплату пайового внеску у розмірі 1 355 000,00 грн. інфляційна складова 
у розмірі 1 880 155,00 грн., всього 3 235 155,00 грн.;

Відповідно до Договору №04/2007 від 03.04.2007 р. про пайову участь у створенні 
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Вишгорода було сплачено 1 355 
000,00 грн. Пунктом 5.2 Договору передбачено, що у випадку прийняття Міською радою 
або її виконавчим органом рішень, що унеможливлюють здійснення Замовником-Інвесто-
ром будівництва на земельній ділянці площею 2,8 га групи багатоповерхових житлових 
будинків по вул. Кургузова, 11-А в м. Вишгороді, цей Договір вважається таким, що втра-
тив чинність та Міська рада протягом 15 календарних днів з дня прийняття такого рішення 
повертає на банківський рахунок Замовиика-Інвестора грошові кошти в розмірі суми фак-
тично перерахованої Замовником-Інвестором Міській раді за цим Договором.

2. Витрати на здійснення проектно-вишукувальних робіт у розмірі 2 794 874,93 грн., 
інфляційна складова у розмірі 2 263 329,78 грн., всього 5 058 204,71 грн.

3. Витрати на будівництво у розмірі 10 681 340,04 грн., інфляційна складова у розмірі 
10 816 919,60 грн., всього 21 498 259,64 грн.

4. Витрати по оплаті оренди земельної ділянки (за період з серпня 2007 р. по липень 
2017 р.) у розмірі 1 655 809,84 грн., інфляційна складова у розмірі 988 672,89 грн., всього 
2 644 482,73 грн.

5. Витрати на охорону об’єкту у розмірі 82 695,60 грн., інфляційна складова у розмірі 
67 396,91 грн., всього 150 092,51 грн.;

6. Неодержаний прибуток (втрачена вигода) за Договором № 14 від 26.06.2015р., укла-
деним між ПрАТ «КПМК-2» і ТОВ «ДБК-Партнер», у розмірі 24 090 000 грн.

Крім того, рішенням Вишгородської міськради порушено права інвестора будівництва 
ТОВ «ДБК-Партнер» відповідно до Договору № 14 від 26.06.2015 р. Припинення дії Дого-
вору оренди унеможливлює реалізацію будівництва Комплексу багатоповерхових житло-
вих будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями, а тому ТОВ «ДБК-Партнер» має 
право всі здійснені ним витрати на будівництво у розмірі 95 000 000 грн. (дев’яносто п’ять 
мільйонів гривень 00 коп.) покласти на ПрАТ «КПМК-2».

У випадку відповідного звернення ТОВ «ДБК-Партнер» з наданням підтверджуючих 
документів, ПрАТ «КПМК-2» буде здійснений додатковий розрахунок відшкодування 
завданих збитків та пред’явлено претензію до Вишгородської міської ради.

Отже, загальна сума збитків, завданих Вишгородською міською радою, з ураху-
ванням витрат ПрАТ «КПМК-2» та ТОВ «ДБК-Партнер» складатиме 151 676 194,59 
грн. 

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про оренду землі» орендареві забезпечується 
захист його права на орендовану земельну ділянку нарівні із захистом права власності на 
земельну ділянку відповідно до закону.

Згідно до ст. 28 Закону України «Про оренду землі» орендар має право на відшко-
дування збитків, яких він зазнав унаслідок невиконання орендодавцем умов, визначених 
договором оренди землі.

Збитками вважаються:
фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним вико-

нанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен 
здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодав-
цем умов договору.

Відповідно до ст. 1173 ЦК України, шкода, завдана фізичній або юридичній особі не-
законними рішеннями, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади АРК 
або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодо-
вується державою, АРК або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих 
органів.

Відповідно до ст. 1174 ЦК України, шкода, завдана фізичній або юридичній особі 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу 
державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування при здійсненні 
нею своїх повноважень, відшкодовується державою, АРК або органом місцевого самовря-
дування незалежно від вини цієї особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 152-157 ЗК України, ст. ст. 224-225 ГК 
України, ст. ст. 1173-1174 ЦК України, просимо у добровільному порядку протягом 10 (де-
сяти) днів з моменту отримання даної претензії, сплатити ПрАТ «КПМК-2» 56 676 194,59 
грн. (п’ятдесят шість мільйонів шістсот сімдесят шість тисяч сто дев’яносто чотири грив-
ні 59 коп.) за наступними реквізитами:

п/р№ 26004149345001, МФО 331489 в ПАТ «Полтава-банк» в м. Києві Отримувач: 
ПрАТ «КПМК-2» код ЄДРПОУ — 00858473

У разі не задоволення даної претензії у строк, встановлений ст. 7 ГПК України, для 
відновлення порушених прав і законних інтересів ПрАТ «КПМК-2» буде змушене зверну-
тися до суду з позовом про стягнення збитків.

Голові Вишгородської міської ради Момоту О.В.

Депутати поговорили про ПрАТ «КПМК-2», «заслухали»
керівників комунальних підприємств та проголосували
проти будівництва двох доріг на масиві «Дніпро»...

(Закінчення. Початок на стор-х 1, 4-5, 8-9, 10-11)
   

17 липня 2017 року                                                                                  м. Вишгород

Суддя Вишгородського районного суду Київської області Баличева М.Б., перевіривши 
матеріали адміністративного позову Приватне акціонерне товариство «Київська пересувна 
механізована колона-2» до Вишгородської міської ради Київської області про визнання неза-
конним, протиправним рішення, його скасування та зобов’язання вчинити певні дії,—

ВСТАНОВИВ:

14.07.2017 року до суду надійшов адміністративний позов Приватного акціонерного 
товариства «Київська пересувна механізована колона-2» до Вишгородської міської ради 
Київської області про визнання незаконним, протиправним рішення, його скасування та зо-
бов’язання вчинити певні дії.

Відповідачем за вказаним адміністративним позовом визначено Вишгородську міську 
раду Київської області.

Як вбачається із доданих до позову письмових матеріалів, сторонами є юридичні особи, 
а спір між сторонами виник з приводу визнання протиправними та скасування рішення Виш-
городської міської ради від 30.06.2017 року за № 25/5 «Про припинення дії договору оренди 
земельної ділянки».

Згідно з ч.І ст. 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на пра-
вовідносини, що виникають у зв’язку з здійсненням суб’єктом владних повноважень владних 
управлінських функцій, а також у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта владних повно-
важень шляхом виборів або референдуму.

За змістом п. 1 ч. 1 ст. З КАС України справа адміністративної юрисдикції (адміністра-
тивна справа) це переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у 
якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня 
посадова чи службова особа або інший суб’єкт, який здійснює владні управлінські функції на 
основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

За загальним правилом розмежування компетенції судів з розгляду земельних та пов’я-
заних із земельними відносинами майнових спорів відбувається залежно від суб’єктного 
складу їх учасників. Ті земельні та пов’язані із земельними відносинами майнові спори, 
сторонами в яких є юридичні особи, а також громадяни, що здійснюють підприємницьку 
діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статус суб’єкта 
підприємницької діяльності, розглядаються господарськими судами (п. 2 Постанови Плену-
му Верховного Суду України від 16.04.2004 року №7 «Про практику застосування судами 
земельного законодавства при розгляді цивільних справ»).

Нормами ст. 80 Земельного Кодексу України установлено, що субєктами права власності 
на землю є, зокрема, держава, яка реалізує це право через відповідні органи державної влади, 
— на землі державної власності.

За змістом ст.ст. 2 ,5 Земельного Кодексу України Вишгородська міська рада Київської 
області при здійсненні повноважень власника землі є рівноправним субєктом земельних від-
носин. У відносинах, які склалися між сторонами, відповідач як власник землі вільний у ви-
борі суб’єкта щодо надання йому права передачі земельної ділянки в порядку, встановленому 
законом, при цьому він не здійснював владних управлінських функцій.

Таким чином, позов, предметом якого є перевірка правильності формування волі однієї 
зі сторін стосовно припинення дії договору та передачі відповідних прав щодо неї, не може 
бути розглянуто за правилами адміністративними судочинства.

Згідно з п. 1.2.4 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011 
року № 6 «Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земель-
них відносин» рішенням органу місцевого самоврядування або державної адміністрації про 
надання земельної ділянки господарюючому суб’єкту у власність або в користування здій-
снюється волевиявлення власника землі і реалізуються відповідні права у цивільних пра-
вовідносинах з урахуванням вимог ЗК України, спрямованих на раціональне використання 
землі як об’єкта нерухомості (власності). Індивідуальні акти органів держави або місцевого 
самоврядування, якими реалізовуються волевиявлення держави або територіальної грома-
ди як учасника цивільно-правових відносин і з яких виникають, змінюються, припиняються 
цивільні права і обов’язки, не належать до правових актів управління, а спори щодо їх оскар-
ження мають приватноправовий характер, тобто справи у них підвідомчі господарським су-
дам.

Враховуючи викладене, суддя приходить до висновку, що спір між Приватним акціо-
нерним товариством «Київська пересувна механізована колона-2» до Вишгородської міської 
ради Київської області про визнання незаконним, протиправним рішення, його скасування та 
зобов’язання вчинити певні дії не належить до юрисдикції адміністративних судів.

Згідно з п.1 ч.І ст. 109 КАС України суддя відмовляє у відкритті провадження в ад-
міністративній справі, якщо заяву не належить розглядати в порядку адміністративного су-
дочинства.

Керуючись п.1 ч.І ст. 109 КАС України, суддя,—

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті провадження в адміністративній справі за позовом Приватного 
акціонерного товариства «Київська пересувна механізована колона- 2» до Вишгородської 
міської ради Київської області про визнання незаконним, протиправним рішення, його скасу-
вання та зобов’язання вчинити певні дії.

Копію цієї ухвали направити позивачеві разом із позовною заявою та усіма доданими до 
неї матеріалами, роз’яснити представнику позивача-юридичної особи його право звернутись 
з відповідним позовом до господарського суду в порядку, визначеному ГПК України.

Ухвала може бути оскаржена в порядку апеляційного провадження шляхом подання 
апеляційної скарги до Київського апеляційного адміністративного суду через Вишгородсь-
кий районний суд Київської області протягом п’яти днів з дня її проголошення. У разі якщо 
ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається 
протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.

                  
                         Суддя                                                              М. Б. Баличева

17 липня 2017 року Справа № 363/2742/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И 

Від редакції:
Чим довше ми спостерігаємо 

за діяльністю міської ради на 
чолі з її першою особою, тим 
більше впевнюємося, що вона 
є точним відзеркаленням нашої 
нинішньої державної влади на 
місцевому рівні. 

Такі ж самі обіцянки-цяцянки 
під час виборів, які тут же були 
забуті після них. Згадайте без-
системну і хаотичну забудову 
Вишгорода, що продовжуєть-
ся, а, також, заблокований звіт 
тимчасової комісії, яка вивчала 
це питання.

Та ж сама імітація реформ, 
яка стосується зовнішніх про-
явів діяльності, але не зачіпає 
основ корупційного по своїй 
суті функціонування комуналь-
них підприємств і розпоряд-
ження бюджетними коштами. 
Згадайте лавочки, тротуарчи-
ки і майданчики з одного боку 
і відсутність, навіть, натяку на 
реформуваня діяльності жод-
ного комунального підприєм-
ства — з іншого боку.

Те ж саме несприйняття 
будь-якої критики загалом і 
альтернативної думки зокрема, 
прагнення до авторитаризму і 
намаганя тримати під контро-
лем ЗМІ і громадську думку. Зга-
дайте тираж старого і доброго 
«бойового листка Вишгородсь-
кої мерії» — газети «Вишгород», 
який одразу після виборів зріс 
з 3 до 13 тис. екземплярів за 
наш рахунок та «чергово-пере-
можні» інтерв’ю ТРК «Ультра» 
— теж за бюджетні кошти. 

Те ж саме кумовство та кла-
новіть, коли «в шоколаді» лише 
«свої», а «чужі тут не ходять». 
Згадайте прізвища «молодої 
команди» мера і її друзів та де-
путатів, які непогано підгодову-
ються з бюджету.

Ті ж самі політичні ігри, які 
не мають жодного відношен-
ня до захисту інтересів вибор-
ців. Згадайте 2 млн. грн., ви-
ділених КОДА на будівництво 
двох доріг на масиві «Дніпро», 
і «принципово» не прийнятих 
депутатами.  

Та ж сама вибірковість у при-
значенні ворогів, яка видається 
за справедливість і наведення 
порядку. Згадайте, як непогано 
себе почувають «свої» забудов-
ники — С. Пінчук, М. Калінкін, 
Р. Буковський, і як вміло була 
зрежисована травля депутата-
ми і громадськістю «чужого» 
ПрАТ «КПМК-2». Незважаючи на 
пряму загрозу блокування місь-
крадівських рахунків.

...До речі, ми на місці О. Мо-
мота та депутатів-блокуваль-
ників, не раділи б особливо з 
приводу того, що Вишгородсь-
кий райсуд «відфутболив» ад-
мінпозов цього забудовника до 
господарського суду. А, навпа-
ки, ні в якому разі не допустили 
б, щоб справа дійшла до позову 
про відшкодуваня збитків. 

Бо тоді відступати буде про-
сто нікуди.


