
на чергових виборах депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних і міських голів, 
УЙ

№2(301)
пятница,

19 мая 
2017 г.

Наш сайт в Интернете:
www.nasamomdele.yolasite.com; 

на страничке Facebook: www.facebook.com/
gazetanasamomdele

Независимый еженедельник

NASAMOMDELE@UKR.NET

Точка зору

(Продовження на стор. 4-5)

Забудова Вишгорода

«... З огляду на доволі цікаву діяльність 
цього підприємства та скандальну 
репутацію обох його недавніх керівників 
(проти останнього директора КПЖ і КГ 
Вишгородської міськради М. Шененка та 
його попередника А. Ведмідя були порушені 
кримінальні справи), я, на місці В. Сардака 
та О. Кучмія дуже обережно 
поставився б до залишеного 
ними спадку загалом та 
«боргів населення» зокрема». 

Стор.2 Стор.3 Стор.6-7

...«Що, наприклад, ночами в закладі, 
про який йдеться, начебто, хтось 
розповсюджує... наркотичні речовини. 
І, начебто, цих розповсюджувачів 
«кришують»... правоохоронці. 
Ми, звичайно, не повірили. Ну, не може
такого бути, щоб в самому центрі міста...
Та ще й під охороною 
правоохоронців... На 
четвертому році після
Революції гідності...»

...Точнісінько так, як у 2005-му 
О. Кімлач привів до ЗАТ «Дніпрожилбуд» 
ТОВ «Планета Земля ЛТД» з ТОВ 
«Смартех Системз», на початку 2008-го
року новий міський голова В. Решетняк
привів до керівництва цієї компанії ще
одного бажаючого будувати в Вишгороді
— ТОВ «Паливно-
енергетична 
компанія «Укренерго-
збереження» 

Приблизно так буде виглядати новий мікрорайон по вул. Кургузова, 11-а (біля СШ «Сузір’я»). Чотири 
двохсекційні 25-типоверхівки, до однієї з яких прибудована 14-типоверхова секція...

Нагадуємо: на 23-й сесії Вишгородської міської 
ради, яка відбулася 25-го квітня 2017 р., розглядало-
ся два проекти рішення, які безпосередньо стосува-
лися забудови земельної ділянки площею 2,8 га ПАТ 
«КПМК-2» на вул. Кургузова. Одне — щодо подов-
ження (поновлення) договору оренди цієї земельної 
ділянки, який закінчується 2 липня 2017 р. Другий — 
щодо припинення дії цього ж Договору.  

Ні перший, ні другий депутати не підтримали, цим 
самим забезпечивши можливість переговорів між 
міською радою та забудовником щодо більш уваж-

ного ставлення останнього до ситуації, яка склала-
ся в місті в зв’язку, якраз, з інтенсивною житловою 
забудовою протягом останніх років. 

Отже, існує кілька варіантів розвитку подій.
Перший: керівництво міста домовляється з забу-

довником, більше це питання на сесію не виносить-
ся і договір оренди між міською радою і ПАТ «КПМК-
2» подовжується (поновлюється) автоматично, за, 
так званою, мовчазною згодою. 

Другий. Керівники міста не домовляються із керів-

Будівництво на вул. Кургузова: 
ще, приблизно, 5 тисяч жителів міста...Изголодавшихся по европейским ценностям украинцев за-

кармливают вожделенным призраком независимости. Прежде 
всего от ненавистной России. Россиян развращают иллюзией 
собственного величия и превосходства. Прежде всего — над 
Украиной.

Эти зерна вражды и ненависти ложатся в удивительно благо-
датную историческую почву. 

Долго и вынужденно голодавшего проще всего убить до отвала 
накормив любимым блюдом. Ну, примерно, как задушить чело-
века в дружеских объятиях. 

Высшая степень идиотизма, если делается неосознанно. Или 
коварства, если — сознательно. То есть, как это ни стран-
но, идиотизм и коварство, с точки зрения результата, в этом 
случае, практически, неотличимы. Именно поэтому многие 
не могут ничего понять как о нашей, так и о российской вла-
сти. Кто они, эти ребята, окопавшиеся сегодня там, в высо-
ких кабинетах по обе стороны границы: злые гении или просто 
идиоты? Они убивают Украину и украинцев, Россию и россиян 
намеренно, заранее все обдумав и просчитав, или делают это 
неосознанно, просто по наитию?

Пока мы будем ломать над этим голову, нас не останется. 
И Украины как государства, и России как страны. Украинцев, 
как нации, и россиян как народа. 

Поэтому, давайте просто исходить из результата. Для за-
душенного в обьятиях не имеет значения кто именно его заду-
шил: любвеобильный идиот или скрытая сволочь. Точно так 
же, как для длительно голодавшего не имеет значения кто его 
убил сытным застольем: недоумок или циничный хладнокров-
ный убийца.

Выборы обоих вождей еще не скоро.
За это время они, под одобрительные визги и стенания 

ура-патриотов с порохоботами и шовинистов-путиноидов 
всех мастей, успеют запретить и Фейсбук, и «язык врага» по 
обе стороны границы. Придумав статьи, по которым можно 
будет упрятать человека в тюрьму за найденный в квартире 
компьютер, за пару слов на «языке оккупанта» или «мове бан-
деровцев». Поверьте, эти партнеры по бизнесу, точнее — во-
ровству и коррупции, найдут еще тысячу способов разжечь не-
нависть между одурманенными идеологией простыми людьми, 
чтобы они продолжали ненавидеть и убивать друг друга. 

Великодержавный шовинизм и радикальный национализм — 
это две стороны одной медали. Сами по себе они не интересны 
большому бизнесу, который плевать хотел и на идеологию, и на 
нации с национальностями, и на культуру. Но они очень нуж-
ны, просто необходимы власти. И украинской, и российской. 
Исключительно для того, чтобы отвлекать внимание простых 
людей пока их раздевают до нитки и физически истребляют. 

Aliud super omnem pecuniam. 
Деньги превыше всего.
...К сожалению, часто истинный враг не тот, на кого указы-

вают сверху, а, как раз, тот, кто указывает.
В. Борзовец 

Деньги превыше всего?
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Точка зоруЗаборонили соцмережі...

Проблема

Интернет Ассоциация 
заявила о начале политической 
цензуры в Украине 

ЗАЯВА

Ми, жителі міста Вишгород, що проживаємо за адресами: про-
спект Івана Мазепи, 6.2, проспект Івана Мазепи, 6.4, звертаємо-
ся до Вас з категоричним проханням заборонити роботу об’єкта 
під назвою «Ломбард» у нічний час. Ломбард знаходиться за 
адресою: проспект Івана Мазепи, 6.2.

Вважаємо, що даний об’єкт не надає послуги, які можна вва-
жати невідкладними або екстреними для жителів нашого міста.

З початком роботи даного ломбарду значно збільшилася кіль-
кість автомобілів, що паркуються у дворі будинків за вищевка-
заними адресами. Клієнти даного закладу стоять під вікнами 
будинків, палять, з’ясовують стосунки, ведуть непристойні роз-
мови, які лунають у кожній квартирі, адже вікна в теплий період 
року відкриті. Спати — просто неможливо.

Власники даного закладу певно не дуже переймалися спокоєм 
місцевих жителів, адже під час ремонтних робіт не подбали про 
звукоізоляцію і при закриванні металевих дверей сейфу дуже го-
лосні звуки брязкання металу лунають у кожній квартирі.

Якщо в денний час сторонні шуми ще можна стерпіти, то ніч 
перетворюється на жахіття.

Просимо Вас вплинути на власників та змусити більш ретель-
но подбати про звукоізоляцію та категорично заборонити надава-
ти послуги в нічний час.

З надією на розуміння,
жителі міста Вишгород                                      18.05.17

Вишгородському міському голові 
Момоту Олексію Вікторовичу 

Громади міста Вишгород

Кому потрібен ломбард серед ночі? «Мы склоняемся к выво-
ду, что истинные цели вне-
дрения Интернет-цензуры в 
Украине — сугубо создание 
политической цензуры», — 
говорится в сообщении.

Отмечается, что какими 
бы не были первоначальные 
цели цензуры, их единствен-
ным результатом в итоге ста-
новится ограничение круга 
распространения информа-
ции среди пользователей.

«То есть влияние на широ-
кое общественное мнение и 
электоральные предпочте-
ния населения за счет суже-
ния круга распространения 
«нежелательной» информа-
ции», — подчеркивают в Ин-
трнет Ассоциации.

В Интернет Ассоциации 
добавили, что хотят видеть 
развитие сетевых техноло-
гий в Украине на уровне с 

Интернет Ассоциация 
Украины сравнила указ о 
блокировании российских 
сайтов с появлением поли-
тической цензуры в стране,  
сказано в заявлении Ассо-
циации по поводу ее офици-
альной позиции касательно интернет-цензуры.

такими странами, как США, 
Япония и Германия.

«А не рядом с Россией, 
Ираном, Северной Кореей. 
ИнАУ выступает против вве-
дения технического меха-
низма Интернет цензуры», 
— подытожили в Ассоциа-
ции.

Ранее в Интернет Ассоци-
ации заявляли, что забло-
кировать запрещенные рос-
сийские сайты невозможно.

Напомним, что Президент 
Украины Петр Порошенко 
ввел в действие решение 
Совета национальной без-
опасности и обороны Укра-
ины (СНБО) О применении 
персональных специаль-
ных экономических и других 
ограничительных мер (санк-
ций). В списке санкций 1228 
физических лиц и 468 юри-
дических лиц.

...І — класиків
Булгаков теперь 
в Украине под запретом

Минобразования утвердило новые учебные про-
граммы для старшеклассников, из которых убрали 
Булгакова, Куприна, Достоевского.

Опубликованные на этой 
неделе школьные програм-
мы продемонстрировали, 
что — параллельно с де-
коммунизацией — власть 
проводит также деруссифи-
кацию Украины, причем не 
только в плане языка, но и в 
плане культуры.

Так, из курса зарубежной 
литературы изъято боль-
шинство авторов российской 
классики. Причем под запрет 
попали и три автора, имею-
щих непосредственное отно-
шение к Киеву и написавших 
лучшие произведения о нем, 
— Михаил Булгаков, Виктор 
Некрасов и Куприн.

Что интересно, все три 
автора были не в фаворе у 
советской власти (Некрасов 
и Куприн вообще стали по-
литэмигрантами), и теперь 
снова оказались в числе 
неугодных власти. Но уже 
по другой причине – они 
противоречат идеологии по-
строения Украины как моно-
этнического государства. По 
сути, власть еще раз проде-
монстрировала, что идео-
логической линии 2014 года 
(«Єдина країна — Единая 
страна») приходит конец.

Особенно не повезло Бул-
гакову. Его не только выбро-
сили из курса зарубежной 
литературы, но и запретили 
все фильмы, снятые по его 
произведениям, так как их 
снимали крамольные режис-
серы или в них снимались 
актеры, угрожающие нацио-
нальной безопасности. 

Учитывая тот факт, что 
власти Советской Украины 
еще в 20-х годах прошлого 
века требовали запретить 
булгаковские «Дни Турби-
ных», преемственность 
между теми большевиками 
и сегодняшними антиболь-
шевиками прослеживается 
явно. 

Возможно, и те, и другие 
увидели себя в отрицатель-
ных героях «Собачьего серд-
ца», которое, собственно, и 
выбросили из школьной про-
граммы.

Порошенко ввел в действие решение СНБО 
о санкциях против Яндекса и Вконтакте

Президент Петр Порошенко подписал указ 
№133/2017, который вводит в действие решение СНБО 
«О применении персональных специальных эконо-
мических и других ограничительных мер (санкций)» 
против ряда российских IT-компаний.

Об этом сообщает «Сло-
во и Дело» со ссылкой на 
пресс-службу президента.

Санкции введены в рам-
ках ограничений, наложен-
ных на Mail.Ru Group.

Таким образом, доступ к 
социальным сетям Вконтак-

те и Одноклассники будет 
заблокирован, как и доступ к 
сервисам Яндекса.

Кроме того, заблокирова-
ны будут сайты российских 
антивирусных компаний: 
Лаборатории Касперского и 
DrWeb.

Юрий Касьянов: «Порошенко готовится на второй срок. 
Консолидирует вокруг себя олигархат, админресурс, силовиков»

Если бы президент был 
искренним, он бы подал в 
отставку после того, как его 
сын одел футболку, пропа-
гандирующую врага. Ведь 
если ты не можешь воспи-
тать собственного сына, как 
ты можешь быть отцом на-
ции?.. Не говорите, что пар-
ню только пятнадцать лет, и 
это всего лишь баловство, 
когда у нас на фронте гиб-
нут семнадцатилетние — за 
Украину. Потому что их так 
воспитали — не в элитном 

Если бы президент был искренним, он бы отказал-
ся от липецкой фабрики ещё в 2014 году. Не выводил 
бы в офшор, не обещал продать, не консервировал. 
Просто бы отказался. Что, трудно расстаться с деньга-
ми?.. А если расстаться с ногой, с рукой, с головой?.. 
Как расстаются с ними наши солдаты на войне. Разве 
потерять близкого человека легче, чем отказаться от 
шоколадной фабрики во вражеском тылу?

британском колледже, а в 
захудалой украинской сель-
ской школе.

Если бы президент был 
искренним, он ушёл бы в 
отставку раньше, когда не 
сдержал свои обещания на-
казать виновных в расстреле 
Майдана, закончить победой 
войну, «жить по-новому»...

Нет, Пётр Алексеевич не 
собирается на покой. Он 
готовится на второй срок, 
консолидирует вокруг себя 
олигархат, админресурс, си-

ловиков.
И зачищает информаци-

онное пространство под ло-
зунгом борьбы с российской 
агрессией. 

Он прекрасно понимает, 
что ни Тимошенко, ни Саа-
кашвили, ни Бойко, ни Ра-
бинович, и даже не «Правый 
сектор» с «Азовом» — не 
представляют для него опас-
ности. 

Нет, он боится нас — неза-
метных, небогатых, беском-
промиссных, которые вдруг 

могут объединиться, и ска-
зать ему — «Хватит!».

Маленькие, осторожные, 
«оправданные» ограничения 
прав и свобод, спекуляции 
на патриотизме, запугивание 
общества фетишем врага - 
всё это проходила Россия в 
начале эпохи Путина.

Украина идёт след в след, 
и пусть пресловутый «евро-
пейский вектор» не вводит в 
заблуждение: безвиз вместо 
оружия — это компромисс 
между Западом и Востоком, 
ценой которого является 
Украина.

Ради «окончания войны» 
рыхлый, изнеженный, испу-
ганный Запад легко пожерт-
вует нашей свободой. 

Борьба только начинается.
Ю. Касьянов

Гроші

Премьер-министр Укра-
ины Владимир Гройсман 
надеется, что народные 
депутаты до конца ны-
нешней сессии одобрит 
пенсионную реформу о 
его подсчетам с 1 октября 
текущего года пенсия для 
девяти миллионов граж-
дан страны будет повы-
шена. 

Однако, это произойдет 
после того, как депутаты 
одобрят эту реформу. Об 
этом в пятницу, 19 мая, во 
время «Часа вопросов» к 
правительству в парламенте 
заявил глава правительства. 

Он также отметил, что в 
Украине после выхода на 
пенсию люди в среднем жи-
вут еще около 18 лет. Вместе 
с тем Гройсман заверил, что 
новая реформа предусма-
тривает выход на пенсию в 
60 лет, но получать пенсию 
будут только те, кто имеет 
стаж работы 25 лет. Граж-
дане, которые не имеют тру-
дового стажа, должны полу-
чать социальную помощь от 
государства вместо пенсии, 
— пояснил Гройсман. 

Напомним, согласно ка-
лендарному плану, текущая 
шестая сессия Верховной 
Рады VIII созыва заканчива-
ется 21 июля. При этом по-
следнее пленарное заседа-
ние назначено на 14 июля, 
в рамках которого должен 
пройти также «Час вопро-
сов» к правительству. Как 
сообщал УРА-Информ, 17 
мая, на заседании Кабинет 
министров Украины одобрил 
законопроект о пенсионной 
реформе. Премьер-министр 
Украины Владимир Гройс-
ман выразил желание при-
нять вышеуказанный закон и 
направить на Совет реформ 
и в парламент, чтобы полу-
чить поддержку.

В. Гройсман: 
«На пенсии 
украинцы живут 
в среднем
18 лет...»

Копію цього листа, адре-
сованого Вишгородському 
міському голові О. Момоту, 
передали до редакції меш-
канці двох будинків по пр. 
Мазепи. А ще розповіли ба-
гато цікавого, що до нього не 
увійшло.

Що, наприклад, ночами в 
закладі, про який йдеться, 
начебто, хтось розповсюд-
жує... наркотичні речовини. 
І, начебто, цих розповсюд-
жувачів «кришують»... пра-
воохоронці. 

Ми, звичайно, не повірили. 
Ну, не може такого бути, щоб 
в самому центрі міста... Та 
ще й під охороною правоохо-
ронців... На четвертому році 
після Революції гідності... 
Коли вся країна вже давно 
«живе по-новому»...

Ні, ми, звичайно, і всіх 
наших читачів закликаємо 
не вірити в таку нісенітни-
цю. Але, з іншого боку... До 
кого б звернутися, щоб пе-
ревірити цю, сподіваємося, 
абсолютно абсурдну й вкрай 
неправдиву інформацію? 
Так, про всяк випадок... По-
радьте, керівники міста. Або 
району. Ми із задоволення 
напишемо листа чи запит 
від редакції кому потрібно. І 
висвітлимо таку перевірку з 
усіх боків. З усіма подроби-
цями.

Наш кор.



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

Мой город... 3№2(301), пятница, 19 мая 2017 г. 

Самоврядування

Коли перед початком та в кінці опалювального сезону у нас на дверях під’їзду з’являлося  оголошення про 
те, що «заборгованість вашого будинку перед КПЖ і КГ Вишгородської міськради (ВРКП «Вишгородтепломе-
режа») складає...», — далі йшла, як правило, шестизначна цифра, я вважав, що це — лише чергове нагадування 
нам, жадібним та недисциплінованим мешканцям про те, що ми саме такі — жадібні і недисципліновані. Мовляв, 
бачите, недолугі, ви стільки заборгували, а ми, ваші благодійники, незважаючи на це, все одно вам «даємо теп-
ло». Щоб ви, негідники не позамерзали. 

В такій ситуаціїї, знаєте, якось самі по собі не те, що відпадають, а не зовсім доречно звучать питання про те, 
чому ми маємо мерзнути весь жовтень, а «тепло дають» лише в останні дні цього місяця. Або чому тепло «пе-
рестають давати» 15 квітня (а в цьому році, взагалі, 1-го), а ми ще з місяць змушені обігріватися ахметовською 
електрикою і платити «бідному Ренату» по 500-800 грн. на місяць. Бо ж які можуть бути питання, у боржників, — 
подякуйте, хоча б, за те, що між кінцем жовтня і початком квітня «давали тепло». При цьому, як по нотах, розі-
грувалися різні сценарії щодо того, яке саме державне підприємство «перекрило трубу» через наш борг. Щоб 
ми розуміли, що це — зовсім не КПЖ і КГ Вишгородської міськради або ВРКП «Вишгородтепломережа», а чи то 
електрики, чи то газовики. І не мали до них ніяких претензій.

Однак, нещодавно я зрозумів, що регулярне нагадування населенню про борги — далеко не просто такий собі 
психологічний прийом, «крок на упередження», завдяки якому в нашому випадку КПЖ і КГ Вишгородської місь-
кради  з ВРКП «Вишгородтепломережа» намагалися виправдати запізніле включення і занадто раннє виклю-
чення тепла. З’ясувалося, що таке нагадування з боку чиновників має ще одну мету: гарантоване виправдання 
будь-якої власної бездіяльності. 

Наприклад, у вас з двору тиждень не вивозиться сміття. Ви телефонуєте до ЖЕКу. А вам відповідають: «Яке 
сміття, шановний? Ваш будинок заборгував нам двадцять (тридцять, п’ятдесят, сто) тисяч гривень! Забудь-
те!».  Навіть, якщо конкретно ви не маєте ніякого боргу, вас, все одно, можуть послати подалі такою, наприклад, 
фразою: «Нас це не хвилює! Сусідам-боржникам дякуйте!». Або: «Боржникам вашим поясніть!». Або: «А ми що 
можемо зробити? У нас грошей немає, за що сміття вивизити?». Ну, а якщо, на думку ЖЕКу, у вас ще й є борг... 
Тоді сидіть, як кажуть, і не рипайтесь. Бо права голосу, взагалі, не маєте. Знайома ситуація, правда?

В той же час, представники будь-якої влади страшенно не люблять розбиратися з кожним боржником окремо. 
Бо це може призвести до того, що виявиться — насправді ніякого «боргу» немає.  Або він є штучним і умисно 
створеним. Або вина за цей борг лежить швидше на владі, чим на тому, кого вона вважає «боржником».  

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

до В. Сардака:
«Добрый день, Игорь, обращаюсь к Вам. Сардак сообще-

ния не читает».
Однак, і І. Свистун їй не відповів. 
Тоді дружина розшукала в Facebook заступника В. Сар-

дака О. Кучмія і звернулася до нього. Ось їх переписка. В 
повному обсязі.

Начальнику КП «Управляюча компанія»  
Вишгородської міської ради
Сардаку В. І.   
засновника газети «На самом деле»
Борзовця Віталія Володимировича

ЗАПИТ
на отримання публічної інформації

         Прошу Вас повідомити:
— загальну суму перерахованих мешканцями будинку №6-Б 

по вул. Шолудена КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської 
ради (КПЖ і КГ Вишгородської міської ради) коштів за надані послуги 
в період з 01.01. 2016 р. по 31.12.2016 р.;

— загальну суму заборгованості мешканців будинку №6-Б по 
вул. Шолудена перед КП «Управляюча компанія» Вишгородської місь-
кої ради (КПЖ і КГ Вишгородської міської ради) за надані послуги в 
період з 01.01. 2016 р. по 31.12.2016 р.;

— перелік ремонтних та інших робіт, проведених в будинку 
№6-Б по вул. Шолудена КП «Управляюча компанія» Вишгородської 
міської ради (КПЖ і КГ Вишгородської міської ради) в період з 01.01. 
2016 р. по 31.12.2016 р.;

— перелік послуг КП «Управляюча компанія» Вишгородської 
міської ради, вартість яких закладена в тариф, що сплачується спожи-
вачами його послуг.

Прошу звернути увагу на:
а) положення ч. 5 ст. 6 ЗУ «Про доступ до публічної інформа-

ції», яким встановлено, що «не може бути обмежено доступ до інфор-
мації 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 ін-
формації», яким закріплено обов’язок розпорядника інформації «на-
давати достовірну, 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 публічної інформації, встановлену статтею 24 ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації».

Інформацію прошу надати в письмовій формі у термін, визна-
чений чинним законодавством України.

19.05.2017 р.   
Засновник газети «На самом деле»                В. В. Борзовець

Напередодні першотравневих свят в нашому під’їзді зник-
ло світло. А, також, перестав працювати електричний замок 
на вхідних дверях. Оскільки консьєржа у нас в під’їзді не має 
(приміщення для консьєржа самовільно зайняла мешканка 
квартири на першому поверсі), з’явилася пряма загроза по-
грабування будь-якої квартири. Тим паче, що наближалися 
свята, а разом з ними і вихідні, коли люди масово від’їздять 
з міста. 

Хтось із мешканців будинку зателефонував до КП «Управ-
ляюча компанія» Вишгородської міської ради. Наступного 
дня прийшли представники компанії, але, оскільки нічим до-
помогти не змогли, пообіцяли прийти у понеділок (1 травня).

Не знаю, чи виконали вони свою обіцянку, але ні у по-
неділок, ні у вівторок світло в під’їзді так і не з’явилося. 
Відповідно, не запрацював і електронний замок на дверях: 
під’їзд, фактично, залишився відкритим. 

Що таке настіж відчинений і цілком неосвітлений під’їзд 
можуть відчути лише ті, (в першу чергу, жінки), хто повер-
тається додому пізно увечері. Коли з більше або менше 
освітленої вулиці потрапляєш в абсолютну темноту і ро-
зумієш, що в цій темноті тебе може чекати все, що завгод-
но — від забутої дитиною масивної іграшки, перечипившись 
через яку, ризикуєш добряче приложитися обличчям об бе-
тонні східці, — до наркомана, якій випадково забрів сюди в 
пошуках сотні-другої гривень на чергову дозу. Який без ва-
гань за твій гаманець встромить тобі ножа під ребра. 

Отже, кожного вечора у свята мешканці квартир, що зна-
ходяться у під’їзді, випробовували долю, ще зранку запаса-
ючись різного калібру ліхтарями та перевіряючи, чи працю-
ють у режимі «ліхтарик» мобільні телефони. 

А світло все не з’являлося. 
Свята, включаючи 9 травня, пройшли. Відчуваючи, що КП 

«Управляюча компанія» міськради або про нас просто забу-
ла, або махнула на наші проблеми рукою, дружина зранку в 
п’ятницю, 12 травня, вирішила поспілкуватися з директором 
компанії Віталієм Сардаком через messenger Facebook:

«Добрый день, Виталий. На протяжение двух недель в 
подъезде... по ул. Шолуденко, 6-Б обесточена лестнич-
ная клетка, из-за этого не работает домофон. Подъезд 
открыт днем и ночью. Диспетчер ЖЭКа говорит об укра-
денных кабелях в подвале. Заявку давали неоднократно. 
Результата «0». Посоветовали обращаться к руковод-
ству». 

Оскільки В. Сардак не відповів, дружина через все той же 
messenger Facebook звернулася до заступника міського го-
лови І. Свистуна, надіславши йому принт-копію звернення 

«Добрый день. Олег, отправляю, адресованное сообще-
ние Сардаку Вам. Уже три недели подъезд без света.

Сардак и Свистун сообщения не читают».
«Там действительно украли кабель в подвале. Его 

замена требует времени. И больших затрат».
«За три недели нельзя решить вопрос? Или сумма не 

подъемная для жека? Озвучьте сумму».  
«Неделю назад сделали часть. Так на следующее 

утро, украли еще больше. Сегодня работала брига-
да, частично заменили кабель, обнаружили еще 3 по-
вреждения. Завтра работы будут продолжены. Если 
не возникнет проблем то к вечеру отремонтируют. 
А по поводу суммы, то в тарифе заложен поточный 
ремонт, а это капитальный ремонт».

«А какая у Вас квартира?».
«Я хочу проверить когда от Вас по журналу прихо-

дила заявка».
«Для понимания: задолженность по Вашему дому 

составляет 166 421,28 грн. Как Вы думаете много у 
нас денег???».

«А Вас номер квартиры не... ????».
«Вита Анатольевна, я конечно удивлён Вашим во-

просом, но еще больше удивлён суммой Вашего дол-
га, почти 7000 гривен...........».

«Есть решение суда о нашем долге?
Вопрос не о нашем долге, а о том, что подъезд три не-

дели без света. Не переводите стрелки».
«Я и не думал переводить!».
«У меня нет решения суда...».
«Если оно есть, тогда принесите и будем разби-

раться с Вашим долгом».
«А долг по всему дому так и остаётся.......».
«Вот и возникает вопрос: с каких денег делать за-

мену кабеля???».
«А вот я посчитаю сколько жильцы нашего дома пла-

тят в месяц, потом — за год, потом — за полтора года, 
которые вы, уважаемый, при власти, после этого проа-
нализирую, что вы за это время ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ сделали 
для нашего дома. Вот потом и поговорим».

«Так это не проблема... считайте, мы ничего не 
скрываем...».

«А если вы переходите на личности, то это тоже 
не проблема, приходите и  поинтересуйтесь, я отве-
чу на все Ваши вопросы».

«Вопрос: когда будет в подъезде свет? И рабочий до-
мофон?».

«Вы читаете что я Вам написал???».
«В ближайшее время не будет? Нет денег на замену 

кабеля?».
«Читайте внимательно».

«Если ночью в темном подъезде обворуют квартиры, 
отвечать за это будет ЖЕК? Или Вы лично?».

«Думаю Вы».
«Смешно».

«Мне тоже».
«Я Вас услышала, приятно было пообщаться».

«Взаимно».
Отже, вкрали шматок кабелю. Із підвалу будинку. 
Наш будинок знаходиться на балансі КП «Управляюча 

компанія» Вишгородської міської ради. Це дає компанії 
дуже великі права, але і покладає на неї не меншу від-
повідальність. Ключі від підвалу є лише в працівників цього 
підприємства. Їх не дають нікому з мешканців. Отже, якщо 
щось із підвалу вкрали, це означає, що, можливо, це зро-
били самі працівники цього підприємства, або вони злодіям 
допомагали. Або ж злодюжки просто відкрили замок відмич-
кою або зрізали його. Для того, щоб розібратися з цим, іс-
нує поліція. Так от, перше, що мене цікавить: чи проводило 
керівництво підприємства своє внутрішнє розслідування та 
чи зверталося воно до поліції із заявою про крадіжку. 

Це — перше.
Друге. До конкретно цього інциденту заборгованість меш-

канців по оплаті послуг КП «Управляюча компанія» міської 
ради не має жодного відношення. Отже, непотрібно абсо-
лютно конкретний «косяк» цього підприємства чи чийсь зло-
чин «прикривати» розмовами про борг. Борг тут ні до чого. 

Третє. Щодо боргів мешканців будинку.
З огляду на доволі цікаву діяльність цього комунального 

підприємства та скандальну репутацію обох його недавніх 
керівників (проти останнього директора КПЖ і КГ Вишгород-
ської міськради М. Шененка та його попередника А. Ведмідя 
були порушені кримінальні справи), я, на місці В. Сардака 
та О. Кучмія дуже обережно поставився б до залишеного 
ними спадку загалом та «боргів населення» зокрема. І не 
поспішав би «автоматом» вказувати в рахунках (платіжках) 
суми «вичислених» ними «боргів». А спочатку розібрався б 
з кожним окремо. Хоча і розумію, що їм дуже зручно «при-
криватися», неначе щитом, «величезними сумами боргів на-
селення», щойно мова заходить про будь-які проблеми, які 
вони з різних причин не хочуть або не можуть вирішити...      

В. Борзовець
(Закінчення в наступному номері)
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— Сергію Васильовичу, в 
2007-му році у вас було все, по-
чинаючи від проекту і закінчу-
ючи дозволом на будівництво. 
Чому ви тоді, навіть, не почали 
будівництіво? Який сенс було 
витрачати час і гроші на під-
готовку цих документів? Ну, 
виділили вам ділянку, нехай 
би собі стояла, чекала кращих 
часів, коли криза закінчиться...

— Ви помиляєтеся, ми тоді, 
якраз, будівництво почали. Ми 
сваї забили під перший будинок, 
підпірну стіну зробили, прибрали 
360 тис. кубів грунту лишнього, 
зробили дорогу, паркан. Всього 
виконали робіт на 70 млн. грн. І 
це, не забувайте, при курсі дола-
ра 5,8...

— А що саме ви хотіли тоді 
побудувати? Десяти- чи шіст-
надцятиповерхівки?

— Тоді були розроблені й уз-
годжені документи на п’ять шіст-
надцятиповерхових будинків.

— А зараз ви хочете побуду-
вати тут три двадцятип’ятипо-
верхівки та один десятиповер-
ховий будинок...

— Ні. Зараз у нас по проекту та 
генплану три двохсекційні двад-
цятип’ятиповерхівки та трьохсек-
ційний будинок, в якому дві секції 
будуть мати 25 поверхів, а одна 
— 14. 

— Зрозумів. Фактично, це оз-
начає чотири житлові 25-типо-
верхівки до однієї з яких при-
будована одна 14-типоверхова 
секція...

— Можна й так сказати... Окрім 
того, до одного будинку (третя 
черга) буде прибудовано 9-по-
верховий механізований паркінг.

— Ви вважаєте, що таким чи-
ном вдасться вирішити питан-
ня паркування? 

— Ну, можливо, частково, хоча 
б...

— Давайте тоді з цифрами і 
фактами, як кажуть. Скільки 
всього квартир буде побудо-
вано?

— Точно не пам’ятаю, десь, 
біля 1400, здається... 

— Якщо помножити на три 
(батько, мати й одна дитина), 
— як мінімум, це виходить біля 
п’яти тисяч людей. Ну, і, від-
повідно, десь півтори тисячі 
автомобілів...

— Приблизно, так.
— А на скільки машиномісць 

розрахований механізований 
паркінг? 

ництвом ПАТ «КПМК-2», знову виносять проект рішення щодо припинення дії договору на сесію, 
але депутати його не підтримують. Договір оренди, знову ж таки, подовжується (поновлюється) 
автоматично, за мовчазною згодою.

Третій. Винесений на сесію керівництвом міста, яке не домовилось із керівництвом ПАТ «КПМК-
2», проект рішення щодо  припинення дії договору оренди підтримується депутатами. В цьому 
випадку, юристи ПАТ «КПМК-2», швидше за все, оскаржуть рішення сесії до суду. Підстав більше, 
ніж достатньо. Міську раду та ПАТ «КПМК-2» чекає довга судова тяганина. В якій, враховуючи 
особливості українського судочинства, невідомо хто переможе. 

Отже, дуже хотілося б, щоб міський голова із депутатами з одного боку, і керівництво (влас-
ники) ПАТ «КПМК-2» з іншого, все-таки, домовилися. Бо поганий мир, як відомо, завжди краще 
хорошої війни. 

Однак, для того, щоб про щось домовлятися, необхідно, хоча б, вивчити предмет спору. І тут 
потрібно зауважити, що якщо представники забудовника, як показали їх виступи на сесії, добре 
знають і свої права, і свої обов’язки, депутати, з якоїсь причини, ознайомлені з предметом роз-
гляду, — а саме з тим, що саме хотів побудувати на цьому місці забудовник раніше і що хоче 
побудувати зараз, — не дуже добре. М’яко кажучи. 

Ми вже звертали на це увагу читачів в минулому номері. Наприклад, на те що директор КП 
«Редакція газети «Вишгород» В. Ткач вказав в матеріалі «Депутати показали забудовнику хто в 
місті хазяїн» (газета «Вишгород» №17(1124), що «...йшлося про 16-поверхове житло», а колишній 
заступник міського голови О. Данчин з О. Жирковим в газеті «Вишгородське дзеркало» (№6 (24), 
матеріал «Момент истины») зазначили, що «...разрешение на строительство 2008 года предус-
матривало  возведение четырех 10-этажных домов монолитно-каркасным способом».   

Отже, в першу чергу для того, щоб прояснити предмет дискусії та ознайомити з ним вишгород-
ців, ми одразу після сесії зустрілися з Головою правління ПАТ «КПМК-2» С. Андрушко та поста-
вили йому кілька запитань щодо історії будівництва, про яке йдеться, та про те, що відбувається 
на цьому будівельному майданчику сьогодні. 

З «Висновку комплексної дер-
жавної експертизи №39/08 по 
проекту «Групи багатоповерхо-
вих житлових будинків по вул. 
Кургузова, 11-Б, в м. Вишгороді 
Київської області від 27 травня 
2008 р.»:

Генеральний план... розробле-
но з урахуванням особливостей 
ділянки, детального плану і пер-
спективної забудови мікрорайону 
міста. Ескізним проектом попе-
редньо вирішена основна концеп-
ція розміщення житлової забудо-
ви і її поверховість. Потужність 
та місткість об’єктів соцкульт-
побуту прийняті на підставі ро-
зрахунків виконаних інститутом 
«Діпромісто».

Згідно планувальних рішень 
територія розділена па зони пла-
нування:

— зона проживання — п’ять 
16-типоверхових житлових бу-
динків з використанням блок-сек-
цій;

— зона дворових майданчиків 
— для відпочинку, сушіння білиз-
ни, занять фізкультурою, дитячі 
ігрові майданчики, автостоянки, 
вигулу домашніх тварин;

— зона міського користування 
— магазини продовольчих і не-
продовольчих товарів;

— зона інженерних споруд — 
ТП, підвищувальна насосна стан-
ція.

Будівництво групи житлових 
будинків і об’єктів інженерного 
забезпечення передбачається 4 
пусковими комплексами:

— 1-й — житловий будинок на 
172 квартири.., дворівнева авто-
стоянка ж/б №1 на 25 і 51 місце.., 
підвищувальна насосна станція ;

— 2-й житловий будинок на 60 
квартир.., магазин промислових 
товарів;

— 3-й житловий будинок на 172 
квартири.., ТП.., дворівнева авто-
стоянка ж/б №3 на 25 та 51 міс-
це..;

— 4-5-й — житлові будинки на 
60 квартир.., магазин продоволь-
чих товарів, дворівнева автосто-
янка на З0 місць.

Розміщення житлових будинків 
виконується з урахуванням забез-
печення оптимальної орієнтації 
квартир. Дворівневі автостоян-
ки по 25 і 51 місць розташовано 
поряд з житловою групою. Згідно 
проекту для кожного з будинків 
передбачено улаштування пан-
дусів для інвалідів. На території 
ділянки запроектовані майданчи-
ки: відпочинку дітей площею 772,8 
м, відпочинку дорослих — 110,4 м, 
фізкультурні — 220,8 м, госпо-
дарські майданчики — 331,2 м2, 
для вигулу собак — 331,2 м2, ав-
тостоянки — 883,2 м2. В проекті 
передбачено виконання першочер-
гової інженерної підготовки тери-
торії з комплексом протизсувних 
заходів: будівництво підпірних 
стінок, організацію поверхневих 
стоків, влаштування стійкого 
профілю укосів, їх одернування, 
застосування герметичних кон-
струкцій водонесучих комунікацій. 

При проектуванні інженер-
ної підготовки передбачається 
часткове, в деяких місцях до 10 
м зрізання рельєфу, що дає змогу 
уникнути посадки фундаментів 
будівель на зсувонебезпечні відко-
си. 

Влаштування підпірних стін 
запроектовано з буронабивних 
паль.., із застосуванням обсадних 
інвентарних труб і розбірно-пере-
сувної інвентарної опалубки. Палі 
об’єднуються обв’язувальними 
поясами (ростверками). Заїзди 
на територію житлової забудови 

запроектовані з вулиці Кургузова. 
Для внутрішньодворових проїздів 
житлового масиву проектом пе-
редбачені проїзди шириною 7,0 м, 
4,5 м. Рішеннями по благоустрою 
прийнято асфальтобетонне по-
криття проїздів, тротуарів та 
площадок, покриття дворівневих 
автостоянок — із бетонних пли-
ток. 

Територія озеленюється і упо-
рядковується. На вільній від за-
будови території передбачені 
відкриті гостьові автостоянки, 
комплекс майданчиків оздоблених 

Так мав ви-
глядати цей 
м ікрорайон 
згідно ген-
плану 2007 р.

П’ять 16-ти-
поверхових 
будинків...

— На 300.
— Отже, залишається ще біля 

1200 автівок, яким потрібно 
буде десь «ночувати». Ви уяв-
ляєте собі 1200 автомобілів? 
Де мешканці будуть їх залиша-
ти на ніч?

— Ще передбачені відкриті сто-
янки біля будинків...

— Ну, скільки можна постави-
ти автомобілів біля будинку? 
Десятків три-чотири? Добре, 
нехай п’ятдесят. Двісті автівок 
прибираємо, залишається ти-

малими архітектурними форма-
ми і декоративними насадження-
ми. 

Відведення поверхневих вод 
виконується по спланованій по-
верхні в дощоприймальники, а 
далі направляються в мережу 
дощової каналізації.

Основні показники по ГП:
Площа ділянки — 2,80 га
Площа забудови — 5 584,0 м2
Площа твердого покриття 

— 16 000,0 м2
Площа озеленення — 6 416,0 

м2.

сяча. Це означає, що автівки 
будуть стояти і на газонах, і на 
спортивних майданчиках, і на 
тротуарах... 

В свій час, а, саме, в 2014 р. 
я писав матеріал про будівни-
цтво першого будинку на вул. 
Набережній, яку будувало ТОВ 
«Ніка ЛТД» (№11(227) за 4  липня 
2014 р. — авт.). Мова там йшла 
про те, як заступник міністра 
Мінрегіонбуду Д. Исаєнко дав 
вказівку секції  «Містобуду-
вання та архітектури, будів-

ництва об’єктів цивільного та 
промислового призначення, 
будівельних матеріалів і ви-
робів» Науково-технічної ради 
міністерства зібратися на тер-
мінове засідання і змінити пев-
ні будівельні норми житлової 
забудови. Наприклад, пам’я-
таю, показники щільності насе-
лення збільшили з 450 людей 
до 670 на 1 га.  

Мені здається ці норми за 
цей час не змінювалися... 
Скажіть чесно: у вас порушена 
норма щільності забудови? 

— Так, порушена. Але ж щіль-
ність рахується не лише з 2,8 гек-
тара на кількість жителів. Щіль-
ність розраховується ще й на 
прилеглу територію...

— Прибудинкову. 
— Прилеглу до ділянки тери-

торію... Ліс. Люди гуляти будуть 
по лісу?

— А причому тут ліс, який 
прилягає до земельної ділян-
ки, на якій ви будуєте житло-

вий комплекс? Мені здається 
поняття «щільність забудови» 
стосується лише і безпосеред-
ньо самої земельної ділянки, 
яка забудовується. В її межах. 
Ну, хоча б тому, що інакше 
щільність забудови просто не-
можливо вирахувати. До речі, 
давайте попробуємо її вира-
хувати відповідно до вашо-
го проекту. Для цього просто 
кількість людей, — 5000 чо-
ловік розділимо на 2,8 гектара. 
Щоб вирахувати скільки лю-

дей припадає на гектар вашої 
забудови, потрібно просто 5 
тис. розділити на 2,8 га:

5000 : 2,8 га = 1786
Отже, 1786 чоловік на 1 га. 

При нормі 450. Перевищення 
майже в 4 рази! От мені ціка-
во, яким чином начальник 
відділу містобудування, архі-
тектури, житлово-комунально-
го господарства і розвитку ін-
фраструктури Вишгородської 
РДА Д. Ликов давав вам від-
повідні містобудівні умови та 
обмеження забудови земель-
ної ділянки, збільшивши по-
верховість з 16-ти до 25-ти 
поверхів? Тим самим, збіль-
шивши щільність забудови на 
третину?

— Не знаю. Потрібно в нього 
запитати чим саме він керував-
ся... Що стосується умов збері-
гання машин, то, наскільки мені 
відомо, згідно ДБН 360-92**, то 4 
зміна до них дозволяє приміняти 
понижаючий коефіцієнт на пар-

комісця при будівництві будинків 
до 25-ти поверхів.   

— Дякую, я подивлюся. А до-
звіл на будівництво вам вида-
вала республіканська ДАБІ чи 
обласна?  

— ДАБІ України. У нас же 5-та 
категорія складності. По цій ка-
тегорії дозвіл на будівництво ви-
дається лише ДАБІ України.

— А без відповідних місто-
будівних умов та обмежень 
забудови земельної ділянки 
вам могли б видати дозвіл на 
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будівництво 25-типоверхівок?
— Ні. Як і без будь-якого іншого 

документу, який обов’язково на-
дається в ДАБІ: договору оренди 
землі, проекту і т. ін. Перше, це — 
земля, друге — містобудівні умо-
ви та обмеження, без яких я, на-
віть, проект не можу розробити...

— А яким чином Д. Ликов міг 
видати вам містобудівні умо-
ви та обмеження забудови зе-
мельної ділянки, які протирічи-
ли плану зонування територій, 
де на цій ділянці була передба-
чена багатоповерхова житлова 
забудова до 16 поверхів?

— А хіба план зонування те-
риторій був прийнятий не після 
того, як нам видали містобудівні 
умови та обмеження забудови 
земельної ділянки? Я просто не 
володію інформацією...

— Ні, цей план було прийня-
то на п’ятій позачерговій сесії 
міської ради, яка відбулася  
28-го січня. За 4 місяці до того, 
як Д. Ликов видав вам містобу-

дівні умови та обмеження за-
будови земельної ділянки.

 — Ну...  Я нічого не можу ска-
зати...

—  Зрозуміло. Що ж, давайте 
тоді перейдемо до, так би мо-

З «Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки», 
виданих ПАТ «КПМК-2» начальником відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства 

і розвитку інфраструктури Вишгородської РДА Д. Ликовим 29.06.2016 р.
«...3. Максимально допустима щільність населення (для 
житлової забудови): визначається відповідно до норматив-
но-правових актів, примітки 1 пункту 3.8 та табл. 2.1 ДБН 360-
92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських 
поселень»;

3.7 Розрахункову щільність населення на території житлового району рекомен-
дується приймати від 110-170 люд./га (малі міста) до 190-220 люд./га (найзнач-
ніші міста) відповідно для зон міста різної містобудівної цінності (периферійної 
і центральної).
Щільність населення житлового кварталу з повним комплексом установ і під-
приємств місцевого значення слід приймати відповідно до щільності більших 
структурних елементів у межах 180-450 люд./га.
Примітка 5. Величина щільності населення житлового кварталу може бути 
прийнята більше як 450 люд./га (у значних і найзначніших містах) при відповід-
ному обґрунтуванні.

7.43 Зберіган-
ня легкових 
автомобілів 
у містах (на-
селених пун-
ктах) слід 
передбачати 
в і д п о в і д н о 
до функціо-
н а л ь н о г о 
з о н у в а н н я 
їх територій. 
У житлових 
районах по-
винне бути 
з а б е з п еч е -
не постійне 
з б е р і г а н н я 
усіх авто-
мобілів (100 
%), які нале-
жать жителям 
цих районів, 
т и м ч а с о в е 
з б е р і г а н н я 
автомобілів 
відвідувачів.
Кількість місць постійного зберігання легкових автомобілів у житлових районах 
визначається, виходячи із кількості населення даного району на розрахунковий 
термін і розрахункового рівня автомобілізації, а тимчасового зберігання, — вихо-
дячи з умов забезпечення цими місцями як мінімум 10 % розрахункового парку 
автомобілів, які належать жителям даного району.

7.51 На територіях громадських центрів треба передбачати автостоянки, які об-
слуговують об’єкти масового відвідування. Розрахункова кількість машино-місць 
на автостоянках біля окремих громадських будинків і споруд масового відвіду-
вання слід приймати за таблицею 7.6.

...11. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць 
зберігання автотранспорту: згідно з табл. 7.4 а п.7.43 і табл. 
7. 6 п. 7.51 ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова 
міських та сільських поселень» та з урахуванням вимог пункту 10 
даних містобудівних умов та обмежень;

3.8* Реконструкція житлової забудови, яка склалася, повинна передбачати: пла-
номірне упорядкування територій; модернізацію старих капітальних будинків, 
ліквідацію аварійних і малопридатних для проживання будинків; знесення ча-
стини придатного для експлуатації фонду з метою вирішення невідкладних за-
гальноміських потреб; винос або перепрофілювання шкідливих у санітарно-гі-
гієнічному і вибухово-, пожежонебезпечному відношенні об’єктів; використання 
вивільнюваних ділянок для розміщення нового житлового і культурно-побуто-
вого будівництва, озеленення, улаштування спортивних і дитячих майданчиків, 
куточків відпочинку тощо.
Здійснення реконструкції забудови повинне обґрунтовуватися спеціальними 
техніко-економічними розрахунками, містобудівними і санітарно-гігієнічними ви-
могами.
Примітка 1. Мінімальну розрахункову площу ділянки для окремого житлового бу-
динку (без розміщення на ній дитячих дошкільних установ і підприємств обслу-
говування, гаражів, що належать громадянам, фізкультурних і спортивних спо-
руд) необхідно 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 поверхів).

Примітка 1. Кількість машино-місць для однокімнатних квартир визначається з використанням ко-
ефіцієнта 0,5.
Примітка 2. В умовах реконструкції кількість машино-місць на квартиру при відповідному обґрунту-
ванні допускається зменшувати, але не більше ніж на 20 %.

Отже, в 4 рази перевищивши в «Містобудівних умовах та обме-
женнях забудови земельної ділянки» допустиму норму щільності за-
будови, Д. Ликов, все одно, посилається на певні норми ДБН 360-92** 
«Містобудування. Планування і забудова міських та сільських посе-
лень». Ми поцікавилися що ж це за норми. І з’ясували, що в примітці 1 
пункту 3.8 цього документу, як бачите, взагалі не йдеться про забудову 
вище 12-ти поверхів. Що стосується табл. 2.1., то і в ній йде мова не 
про щільність забудови, а про таку собі «інтенсивність освоєння ядра 
центру».

Зате, пункт 3.7 все того ж ДБН 360-92** «Містобудування. Планування 
і забудова міських та сільських поселень», на який Д. Ликов, чомусь, не 
посилається, містить інформацію якраз щодо щільності забудови. Так 
от, в малих містах, такому, як наше, вона, взагалі, має бути 110-170 лю-
дей на 1 га. Але може бути й до 450 людей на 1 га. В мікрорайоні, який 
будує ПАТ «КПМК-2» виходить (лише вдумайтеся) — майже 2000!

Цікаво, як саме, де саме і кому саме Д. Ликов «обгрунтував» таку 
неймовірну щільність забудови? Чи, може, навпаки, йому хтось її «об-
грунтував». Вишгород що — бочка, а люди тут — оселедці?  

Дозволивши забудовнику в кілька разів перевищити норми по забез-
печенню необхідної кількості місць зберігання автотранспорту, Д. Ликов 
знову послався на певні норми ДБН 360-92** «Містобудування. Плану-
вання і забудова міських та сільських поселень». 

Однак, у табл. 7.4 а цього документу вказано, що в мікрорайоні, який 
будується (навіть якщо вважати його переферійним)має використову-
ватись коефіцієнт 0,5. Це означає, що, принаймні, половина квартир 
має бути забезпечена стоянками. А в нас ледь-ледь набирається лише 
третина...   

Щодо таблиці 7.6, то її друкувати, взагалі немає сенсу. Бо мова в ній 
іде про кількість машиномісць біля об’єктів масового відвідування. 

А ось в примітках до цієї таблиці, на які Д. Ликов, теж, чомусь, не по-
силається, вказано, що, по-перше, коефіцієнт 0,5 використовується для 
однокімнатних квартир, яких в цьому житловому комплексі буде, при-
близно, половина (інші, майже всі — двокімнатні), по-друге, що зменшу-
вати кількість машиномісць можна лише в умовах реконструкції, та й то 
лише при відповідному обгрунтуванні. Тож, знову виникає питання про 
«відповідне обгрунтування»...

вити, «геологічних» проблем. 
Як я зрозумів з виступів жи-
телів міста на сесії, багато лю-
дей вважають, що, по-перше, 
від вашого будівництва вже 
постраждала будівля СШ «Суз-

ір’я», по-друге, що, взагалі, на 
цьому пагорбі нічого не мож-
на будувати. Тим паче, чотири 
двадцятип’яти поверхівки.

— З приводу «Сузір’я». До речі, 
в мене онук є учнем цієї школи. 

Саме від нього я взнав, що в бу-
дівлі школи, начебто, з’явилися 
тріщина, і, що, начебто, причи-
ною її появи є наше будівництво. 
Можу абсолютно авторитетно за-
явити, що якщо там і є тріщина, 
то ми до неї ніякого стосунку не 
маємо.

— Там, кажуть стрічковий 
фундамент...   

— Фундамент тут ні при чому.  
Справа в грунті, на якому він 
стоїть. Точніше, у воді, яка протя-
гом кількох років стояла у підвалі 
школи і цей грунт розмивала...

Окрім того, ми ж не били сваї, 
а бурили 25-метрові свердло-
вини під будинки, так, що ніяких 
особливих струсів грунту там не 
могло бути. Втім, я казав на сесії, 
що ми готові оплатити будь-яку 
експертизу з цього приводу...

— А що стосується геоло-
гічних досліджень грунтів на 
земельній ділянці, де ви бу-
дуєте? У вас є експертний вис-
новок?

— Звичайно! Без цього виснов-
ку ми не отримали б дозвіл на бу-
дівництво.

— Сергію Васильовичу, Ви ж 
живете у Вишгороді?

— Так.
— Отже, ви добре знаєте 

про катастрофічну ситуацію в 
місті з дитсадками та школами, 
інженерними мережами. Жо-
ден із забудовників — ні ПрАТ 
«Дніпрожилбуд», який побуду-
вав «Ольжин Град», ні ДСК-4, 
що зводив «Ярославичі» не 
збудували ні дитсадка, ні шко-
ли. Не збирається цього ро-
бити, наскільки мені відомо, 
й ТОВ «Вишгородміськрекон-
струкція-1», яка є замовником 
комплексу житлових будинків 
по пров. Прожекторному. 
Ваша компанія зводить чотири 
25-поверхівки. Це додатково 
ще 5 тисяч людей в місті. Я не 
сумніваюся, що це, в основно-
му, будуть молоді сім’ї. І ви це 
знаєте, не випадково ж у цих 
будинках будуть, в основному, 
одно- та двокімнатні квартири. 
Це — біля двох тисяч дітей. 
Для них, якщо по-чесному, по-
трібен був би окремий дитса-
док...

— Це нереально. Дитсадок ко-
штує більше 50-ти мільйонів...

— Ну, ви ж якийсь пайовий 
внесок для міста зробите?

— 4% від кошторисної вартості 
будівництва.

— Це, приблизно скільки?
— Не можу точно сказати. Десь 

в районі 20 мільйонів гривень... 
Але від цієї суми ще потрібно від-
мінусувати витрати на інженерні 
мережі. Ну, у нас там витрати 
не дуже великі. Однак, для того, 
щоб побудувати дитсадок, чи, 
наприклад, окремий корпус для 
школи «Сузір’», потрібно, щоб 
«скинулись» кілька забудовників. 
Ми готові вести такі переговори...

— А окрім цієї суми може 
бути якась фінансова допомо-
га місту? 

— Я думаю, може. Ми з влас-
никами компанії обоворювали це 
питання.

— Сергію Васильовичу, дя-
кую вам за розмову і за надані 
редакції документи, які стосу-
ються будівництва. 

Дуже сподіваюся, що вам 
вдасться знайти спільну мову 
і з керівництвом міста, і з депу-
татами.  

(Закінчення на 8-й стор.)

Із «Отчета об инженерно-геологических изысканиях
 для разработки рабочего проекта строительств жилых домов в г. Вышгород» 

(ТОВ «ВКП «МЕГАБУД», договір № Н-01/03-07 от 1 березня 2007 р.)
Глава 4. РАСЧЕТ 

УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНА

Расчеты запаса устойчивости 
склона выполнены в соответ-
ствии с ДБН В. 1.1.-3-97 «Інженер-
ний захист територій, будинків і 
споруд від зсувів та обвалів. Ос-
новні положення».

Склон в районе участка с се-
верной сторони осложнен древни-
ми балками, одернован, залесен. 
Со стороны школы (восточная 
часть участка) облагорожен, 
одернован, внизу склона проложен 
водоотводящий лоток. В южной 
части, со сторони ул. Кургузова 
склон укреплен подпорной бетон-

ной стенкой. С запада (террито-
рия гаражей) склон довольно кру-
той, выходящие на поверхность 
глины подвержены интенсивному 
выветриванию и разрушению, об-
разуя осыпи. Кроме зтого участка 
следов современного эрозионного 
размыва, оползания или смещения 
грунтовых масс...  не выявлено.

Расчеты вьполнялись в соот-
ветствии с выбранной графоа-
налитической моделью оползания 
на инженерно-геологических раз-
резах... 

Результаты расчета свиде-
тельствуют, что склон в райо-
не изысканий, в существующих 
условиях не имеет нормального 

запаса стойкости. При водонасы-
щении грунтов склон переходит 
в неустойчивое состояние.

При подрезке склона и обра-
зовании дополнительных нагру-
зок возникает необходимость 
устройства противооползневых 
удерживающих и поддерживаю-
щих сооружений. Для обеспечения 
долговременной устойчивости 
склона необходимо выполнить 
его укрепление и исключить воз-
можность водонасыщения грун-
тов (неурегулированный отвод 
атмосферных вод, утечки из во-
доносних коммуникаций, концен-
трация вод любого происхожде-
ния)...
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ПЕРША 
СПРОБА ЗАБУДОВИ

...Втім, те, що ЗАТ «Дніпро-
жилбуд», маючи виділену в орен-
ду на 7 років земельну ділянку, 
так і не розпочав будівництво 9 
-ти житлових будинків по пров. 
Прожекторному, зовсім не озна-
чає, що ця компанія не намага-
лася це зробити. Намагалася і, 
причому, неодноразово. Точніше, 
щось тут побудувати намагалася 
не сама ця компанія, яка, як ми 
пам’ятаємо, виступала замов-
ником будівництва, а фірми, які 
позицінували себе як підрядники. 
Для того, щоб прослідкувати, як  
така спроба відбулася вперше, 
нам знову доведеться повернути-
ся в «епоху О. Кімлача», а, саме, 
— в 2005 рік.   

Як ми вже вказували, на почат-
ку цього року, а, саме, 18 лютого 
рішенням виконкому №54 ЗАТ 
«Дніпрожилбуд» було погодже-
но містобудівне обґрунтування 
розміщення житлового мікрорай-
ону та збільшено площу наданої 
в оренду земельної ділянки з 2 
до 2,4 га.

23-го грудня цього ж року ЗАТ 
«Дніпрожилбуд» було затвердже-
но проект землеустрою та нада-
но в оренду згадану земельну 
ділянку. 

А от між цими двома рішеннями 
міський голова О. Кімлач особи-
сто знайшов для будівництва на 
цій ділянці генпідрядника-інве-
стора. Разом з фінансовою ком-
панією, яка готова була залучати 
інвесторів до  цього будівництва 
та збирати з них кошти.

Генпідрядник-Інвестор імену-
вався ТОВ «Смартех Системз». 
Фондом фінансування будівни-
цтва було ТОВ «Планета Земля 
ЛТД».

Уже 1 вересня 2005 р. ЗАТ 
«Дніпрожилбуд» уклало з ТОВ 
«Смартех Системз» договір під-
ряду №28/72 на інвестування 
вказаного будівництва по пров. 
Прожекторному. Відповідно до 
п.1.1. цього Договору, Генпідряд-
ник-Інвестор зобов’язувався за 
завданням Замовника за власні 
кошти з використанням своїх ма-
теріалів та обладнання, виконати 
весь комплекс будівельно-мон-
тажних робіт по спорудженню 
комплексу житлових будинків 
та здати об’єкт в експлуатацію у 
встановлений в договорі строк.

Замовник, в свою чергу, зо-
бов’язувався передати Генпід-
ряднику-Інвестору земельну 
ділянку під будівництво, дозвіль-
ну документацію та прийняти від 
Генпідрядника-Інвестора вико-
нані роботи.

5 вересня 2005 р. між ТОВ 
«Смартех Системз» та ТОВ 
«Планета Земля ЛТД» теж було 
укладено відповідну Угоду (№3-
1).

Відповідно до Закону України 
«Про фінансово-кредитні ме-
ханізми і управління майном при 
будівництві житла та операціях з 
нерухомістю», залучення коштів 
від фізичних осіб мало здійсню-
вати ТОВ «Смартех Системз» 
через Управителя Фондом фінан-
сування будівництва — ТОВ 
«Планета Земля ЛТД».

Іншими словами, гроші з лю-
дей, що хотіли побудувати тут 
квартири, мало збирати саме 
ТОВ «Планета Земля ЛТД».

Таких знайшлося 17 чоловік, які 
здали кошти в період з вересня 

2005-го по березень 2006 го р.р.
Квартири вони мали отримати 

в першому кварталі 2007 р. Але 
не отримали, оскільки все, що 
зробив Генпідрядник — забив 
свайне поле під першу секцію 
будинку, де інвестори мали отри-
мати свої квартири. Сталося це в 
лютому-березні 2006 р. 

А от після виборів до Верхов-
ної Ради України та місцевих рад, 
які відбулися 26 березня 2006 р., 
будівництво припинилося. За 
чутками, закінчилися гроші, які, 
начебто, всі пішли на вибори...

Правда, представники ТОВ 
«Планета Земля ЛТД», — саме 
вони заключали відповідні дого-
вори з інвесторами, — обіцяли, 
що кошти от-от з’являться і бу-
дівництво буде продовжено. Але 
час ішов, а кошти все не з’явля-
лися. 

Незабаром найбільш обережні 
та підозрілі інвестри дізналися, 
що в такій ситуації опинилися не 

ДОГОВІР ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ
Місто Вишгород Київської області. Дві тисячі шостого року, січня місяця, двадцятого дня.

Ми, шо нижче підписалися: Вишгородська міська рада Київської області, (іден-
тифікаційний код 04054866; місцезнаходження: Київська область, м.Вишгород, пл.Т. 
Шевченка,1), іменована далі як «ОРЕНДОДАВЕЦЬ», в особі міського голови КІМЛА-
ЧА ОЛЕКСАНДРА БОРИСОВИЧА, який діє на підставі Закону України «Про місце-
ве самоврядування в Україні» та на підставі Рішення першої сесії XXIV скликання 
виконавчого комітету Вишгородської міської ради Київської області від 12.04.2002 
року, з одного боку та Закрите акціонерне товариство «Дніпрожилбуд» (ідентифіка-
ційний код 32344898; місце знаходження: 02121, м.Кнїв, вул. Вербицького, 32-А), 
іменоване далі як «ОРЕНДАР», — в особі голови правління БЕСАРАБА ВОЛОДИ-
МИРА ДМИТРОВИЧА, зареєстрованого за адресою: м.Київ, пр-т Оболонськи, буд.№ 
9-А, кв. №40, який діє на підставі Статуту, зареєстрованого Дарницькою районною 
у м.Києві державною адміністрацією 29.04.2004 року, реєстраційний №02452/1, 
Свідоцтва АОО №120123, виданого Дарницькою районною у м. Києві державною 
адміністрацією 28.02.2003 року про державну реєстрацію юридичної особи за № 
10651200000002164 та Наказу №5-К від 19.04.2004 року, з другого боку, уклади цей 
договір про нижченаведене: 

Предмет договору
1 .ОРЕНДОДАВЕЦЬ напас в оренду, а ОРЕНДАР приймає, на підставі Рішення ви-

конавчого комітету Вишгоролської міської рюш Київської обасті ‘№384 від 07.07.2004 
року, в строкове платне користування земельну ділянку загальною площею 2,4 га, 
яка знаходиться в межах Вншгородської міської ради Київської області за адресою: 
Київська область, м.Вишгород, пров. Прожекторний.

Об’єкт оренди
2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею 2,4 га під розмі-

щення масиву житлових будинків в межах Вигшгородської міської ради Київської об-
ласті за адресою: Київська область, м. Вишгород, провул. Прожекторний.

З. На земельній ділянці не знаходяться об’єкти нерухомого майна.
4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить: 1269747 грн. 11  коп. 

(один мільйон двісті шістдесят дев’ять тисяч сімсот сорок сім гривень 11 копійок). ’
5. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недолік, які можуть переш-

кодити її ефективному використанню.
6. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини — 

відсутні..
Строк дії договору
7. Договір укладено на 7 (сім) років. Після закінчення строку договору ОРЕНДАР 

має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі ОРЕНДАР по-
винен не пізніше, ніж за шістдесят днів до закінчення строку повідомити  письмово 
ОРЕНДОДАВЦЯ про намір продовжити його дію. “

Орендна плата
8.Орендна пата вноситься щорічно ОРЕНДАРЕМ у грошовій формі у розмірі 2% 

від суми грошової оцінки земельної ділянки, що становить 25394 грн. (двадцять п’ять 
тисяч триста дев’яносто чотири гривні) на рік.

9.Внесення орендної плати на майбутній період оренди допускається на термін, 
не більше одного року.

10. Індексація платежу проводиться за офіційними річними показниками інфляції 
в лютому місяці.

11.Визначена сума орендної плати є незмінною протягом поточного та наступних 
років, окрім випадків збільшення ставки земельного податку чи внесення змін до 
Закону України «Про плату за землю», або прийняття рішення про це сесією Вишго-
родської міської ради, або за згодою сторін.

12. ОРЕНДАР мас право вимагати відповідного зменшення орендної плати, якщо 
стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини.

13. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право вимагати відповідного збільшення орендної пла-
ти, якщо в результаті зміни законодавства України розмір земельного податку став 
більшим за орендну плату, або в результаті прийняття спеціального рішення Вишго-
родською міською радою.

Права та обов’язки сторін
14. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передав, а ОРЕНДАР прийняв в оренду земельну ділянку, 

вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх осіб, про які в момент складан-
ня договору ОРЕНДОДАВЕЦЬ чи ОРЕНДАР не міг знати.

15. ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, що на момент укладення даного договору земель-
на ділянка в спорі, під забороною, арештом не перебуває, інші обмеження і обтя-
ження у використанні земельної ділянки та права третіх осіб стосовно неї відсутні.

16. Сторони зобов’язуються виконувати всі вимоги, викладені в законі України 
«Про оренду землі».

17. ОРЕНДАР зобов’язується протягом дії договору не змінювати цільового при-
значення землі, не допускати погіршення стану земельної ділянки і навколишнього 
середовища, своєчасно сплачувати орендну плату, визначену в договорі, здійснюва-
ти комплекс заходів по охороні земель згідно з чинним законодавством.

Розгляд спорів
18. Всі спори, котрі можуть виникнути з даного договору, вирішуються шляхом пе-

реговорів між сторонами, а при неможливості вирішення спорів шляхом переговорів 
— в судовому порядку

Страхування об’єкта оренди
19. Згідно з цим договором, об’єкт оренди не підлягає страхуванню на весь період 

дії цього договору.
Відповідальність сторін
20. Ризик випадкового пошкодження, або знищення об’єкта оренди чи його части-

ни, якщо в цьому немає вини ОРЕНДАРЯ, несе ОРЕНДОДАВЕЦЬ.
21. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збитки, яких зазнав ОРЕНДАР  

через «Форс мажорні обставини» — дію надзвичайної і непереборної сили (стихію, 
бурю, повінь) та інше...

лише вони, а й кияни, які зв’яза-
лися з ТОВ «Планета Земля ЛТД» 
та ТОВ «Смартех Системз», зо-
крема, по вул. Лаврухіна, 5 и 6, 
а, також, жителі Обухова та Бро-
варів.

Між іншим, як переписку обду-
рених цими та іншими «забудов-
никами» інвесторів тих часів, так 
і коментарі спеціалістів з цього 
приводу можна й зараз знайти в 
Інтернеті.

Так от, аналітики тоді заува-
жували, що окрім суб’єктив-
них причин існування великої 
кількості «Еліта Центрів» в той 
період (некваліфікованість забу-
довників, відверте шахрайство, 
жага до надприбутків), були й 
об’єктивні. Зокрема — економіч-

на криза, що призвела до падіння 
попиту на ринку житла. 

З другого боку, незважаючи на 
те, що забудовники рекламували 
ФФБ (фонди фінансування будів-
ництва) як самий надійний спосіб 
придбання нерухомості, вони ви-
явився таким же ненадійним, як 
облігації та заборонені інвестдо-
говори. 

Держава просто не забезпечи-
ла жодних дієвих механізмів для 
захисту інвесторів і повернення 
в місячний строк вкладених ін-
весторами в будівництво коштів. 
Як це, начебто, гарантувалося у 
відповідних договорах інвесторів 
з фондами фінансування будів-
ництва. 

Однак, винувата в цьому була 

не лише держава, а й влада на 
місцях.

ДО РЕЧІ, ЩОДО  
ДОГОВОРУ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ...
В минулому номері ми вже 

звертали увагу читачів на  те, 
що жителі пров. Прожекторного 
та їх будинки, які знаходяться на 
виділений ЗАТ «Дніпрожилбуд» в 
оренду ділянці, в рішеннях Виш-
городського міськвиконкому за 
2004-2005 рік згадуються лише в  
рішенні від 7 липня 2004 р. №384 
«Про погодження проектної доку-
ментації та надання функцій За-
мовника». А саме — в п. 13: «За-
мовник зобов’язаний передати 
виконавчому комітету Вишго-
родської міської раді квартири у 

Так кілька тижнів тому виглядало свайне поле, яке встигло 
зробити ТОВ «Смартех Системз» на початку 2006 року...

новозбудованих будинках сумар-
на загальна площа яких повинна 
складати до 12% від сумарної 
загальної площі всіх квартир у 
новозбудованих будинках жит-
лового мікрорайону (групи жит-
лових будинків) по вул. Набереж-
ній та провулку Прожекторному 
у м Вишгороді. Квартири, що пе-
редаються виконкому, призна-
чені для відселення мешканців 
приватних будинків провулку 
Прожекторного (вид. авт), та 
забезпечення житлом праців-
ників міських бюджетних уста-
нов».

В Акті вибору земельної ділян-
ки від 10.02.2005, підписаному 
в тому числі і тодішнім міським 
головою О. Кімлачем, були, на-

віть, перераховані номера цих 
будинків: 3, 5, 7, 9, 13, 15, 1.

За логікою, факт присутності 
цих приватних помешкань мав би 
бути обов’язково відображений в 
договорі оренди земельної ділян-
ки  між Вишгородською міською 
радою та ЗАТ «Дніпрожилбуд». 
Однак, як виявилося, там про ці 
сім будинків немає жодного сло-
ва. Більше того, в п. 3 цього Дого-
вору оренди, навпаки, зазначено, 
що (цитую): «На земельній ділян-
ці не знаходяться об’єкти неру-
хомого майна». А в п. 15 цього ж 
Договору вказано (цитую): «15. 
ОРЕНДОДАВЕЦЬ гарантує, що 
на момент укладення даного до-
говору земельна ділянка в спорі, 

А так воно виглядає зараз (фото зроблене 11.05.2017 р.)...
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під забороною, арештом не пе-
ребуває, інші обмеження і обтя-
ження у використанні земельної 
ділянки та права третіх осіб 
стосовно неї відсутні».

А тепер уявімо собі, що інве-
стори, які уклали договори з ТОВ 
«Планета Земля ЛТД», не лише 
уважно вивчили законодавство 
України, прочитали і підписали 
відповідні договори «Про участь 
у фінансуванні будівництва 
«Вишгород 3» та отримали гар-
но оформлене «Свідоцтво про 
участь у фонді фінансування бу-
дівництва», а пішли трохи далі.

Дізналися хто саме є замовни-
ком будівництва та, навіть (про 
всяк випадок) дістали Договір 
оренди земельної ділянки, про 

який йдеться. Ну, і впевнили-
ся, що «на земельній ділянці не 
знаходяться об’єкти нерухомо-
го майна». А, також, що «орен-
додавець гарантує: на момент 
укладення даного договору зе-
мельна ділянка в спорі, під забо-
роною, арештом не перебуває, 
інші обмеження і обтяження у 
використанні земельної ділян-
ки та права третіх осіб стосовно 
неї відсутні». І повірили. Бо все 
це, між іншим, написано не де 

небудь на будівельному паркані 
крейдою, а в офіційному договорі 
оренди, підписаному міським го-
ловою та завіреному  нотаріусом. 
А саме — що ділянка «чиста» і 
ніяких тобі «засідок»...

А тепер спробуйте доведіть 
цим інвесторам, що в їх обмані,  
разом з Фондом фінансуван-
ня будівництва ТОВ «Планета 
Земля ЛТД» та ТОВ «Смартех 
Системз», не брали участь дер-
жава, ЗАТ «Дніпрожилбуд» та 
тодішні керівники місцевого са-
моврядування.  

    РІК 2008-й
...Точнісінько так, як у 2005-

му О. Кімлач привів до ЗАТ 
«Дніпрожилбуд» ТОВ «Планета 
Земля ЛТД» з ТОВ «Смартех Си-

стемз»,  на початку 2008-го року 
новий міський голова В. Решет-
няк привів до керівництва цієї 
компанії ще одного бажаючого 
будувати в Вишгороді — ТОВ 
«Паливно-енергетична компанія 
«Укренергозбереження». 

14 лютого 2008 р. між ЗАТ 
«Дніпрожилбуд» та ТОВ «ПЕК 
Укренергозбереження» було 
укладено договір №03/01-08 про  
передачу останньому на період 
будівництва функції замовни-

ка-забудовника на спорудження 
житлового будинку на будівель-
ному майданчику №1, розта-
шованому на земельній ділянці 
загальною площею 0,48 га, що 
знаходиться за адресою: Київсь-
ка обл., м. Вишгород, вул. Набе-
режна, 10.

Згідно з цим Договором, ТОВ 
«ПЕК Укренергозбереження» 
мало самостійно організува-
ти фінансування будівництва,  
спланувати його виконання та 
здати будинок в експлуатацію до 
01.07.2009 р.

ЗАТ «Дніпрожилбуд» в резуль-
таті мав би отримати у власність 
24% загальної площі об’єкту 
(включаючи 12%, які мали відійти 
місту).

Це був той самий будинок, який 
мав зводитись на свайному полі, 
спорудженому ще ТОВ «Смар-
тех Системз». І всі 17 інвесторів, 
залучених ТОВ «Планета Земля 
ЛТД», мали б отримати в ньому 
свої квартири. 

...Протягом лютого ЗАТ 
«Дніпрожилбуд» передало «ПЕК 
Укренергозбереження» всю до-
кументацію, пов’язану з будівни-
цтвом, зокрема, проектно-кошто-
рисну та дозвільну документацію. 
Окрім того — забезпечило про-
ведення комплексної державної 
експертизи по проекту житлового 
мікрорайону багатоповерхової 
житлової забудови з вбудовани-
ми приміщеннями соцкультпобу-
ту на перших поверхах.

25 квітня 2008 р. Інспекцією 
держархбудконтролю у Київській 
області ТОВ «ПЕК Укренергоз-
береження» було видано дозвіл 
на виконання будівельних робіт 
з будівництва 1 черги (будинку 
№1) об’єкту будівництва за Дого-
вором, який діяв до 01.10.2009 р. 

24 липня 2008 р.  Вишгород-
ський міськвиконком прийняв 
рішення №209 «Про дозвіл на 
проведення проектно-вишуку-
вальних робіт, реконструкцію та 
будівництво». В п. 13 якого було 
зазначено: «Надати ТОВ «Па-
ливно-енергетична компанія» 
«Укренергозбереження» дозвіл 
на будівництво багатоповерхо-
вих житлових будинків у м. Виш-

У К Р А Ї Н А 

В И Ш Г О Р О Д С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

«Про дозвіл на проведення проектно-
вишукувальних робіт, реконструкцію 
та будівництво».

Розглянувши листи підприємств, установ, організацій, заяви громадян, інші 
документи, керуючись ст. 7,14,24 Закону України «Про основи містобудування 
в Україні», ст. 24 Закону України «Про планування і забудову територій», п/п 9 
п. Б ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

...13. «Надати ТОВ «Паливно-енергетична компанія» «Укренергозбережен-
ня» дозвіл на будівництво багатоповерхових житлових будинків у м. Вишгороді: 
№10 по вул. Набережній та №64 по вул Шкільній (1 черга, будівельні адреси).

    Міський голова                                                                             В. Решетняк

городі: №10 по вул. Набережній 
та №64 по вул Шкільній (1 черга, 
будівельні адреси).

А вже 8 серпня 2008 року, 
замість того, щоб розпоча-
ти будівництво,  керівник ТОВ 
«ПЕК Укренергозбереження» О. 
Єрьомін підписав генеральний 
договір з керівником ТОВ «Фінан-
сова компанія «Дніпробуд» П. 
Палехою. Згідно з яким Управи-
тель (ТОВ «Фінансова компанія 
«Дніпробуд») замовляв Забудов-
нику (ТОВ «ПЕК Укренергозбере-
ження») будівництво вже іншого  
будинку. За що Управитель мав 
би отримати 3% від залучених 
коштів. 

Здача цього будинку в експлу-
атацію мала відбутися 31 грудня 
2010 р.

Ще через тиждень, 15 серп-
ня, ТОВ «Фінансова компанія 
«Дніпробуд» та ТОВ «ПЕК Укре-
нергозбереження» підписали 
договір іпотеки майнових прав, 
яким останнє передало «Дніпро-
буду» в заставу майнові права на 
об’єкт будівництва. Також,  між 
двома компаніями було укладено 
Договір відступлення майнових 
прав на об’єкт будівництва. 

В результаті ТОВ «Фінансова 
компанія «Дніпробуд» отримува-
ла майнові права на 180-квар-
тирний 16-поверховий  житло-
вий будинок №2 першої черги, 
з вбудованими приміщеннями 
соцкультпобуту за адресою: 
Київська обл., м. Вишгород, вул. 
Шкільна, 64, земельна ділянка 
площею 0,48 га, із загальною 
площею квартир 10948,35 кв.м. 
та вбудованими нежитловими 
примі щеннями загальною пло-
щею 841,58 кв. м.

А разом з ними — право розпо-
ряджатися, володіти та користу-
ватися майновими правами, що 
відступалися, включаючи пра-
во оформляти право власності 
на об’єкт будівництва та його 
складові частини після введен-
ня об’єкта в експлуатацію та ви-
ділення в натурі.

До речі, ЗАТ «Дніпрожилбуд» 
про ці договори до відома ніхто 
не поставив. Однак, як мені пояс-
нили ЗАТ «Дніпрожилбуд», не це 
було найгірше. 

Найгіршим було те, що, отри-
мавши всю проектну і дозвільну 
документацію та підписавши  уго-
ди на будівництво двох будинків 
з двома фінансовими управите-
лями, ТОВ «ПЕК Укренергозбе-
реження» так і не почало нічого 
будувати. А просто щезло невідо-
мо куди.  

Протягом 2008-го та першої 
половини 2009-го року юристи 
ЗАТ «Дніпрожилбуд» надсилали 
до «ПЕК Укренергозбереження» 
претензії та пропозиції щодо ви-
конання договору, однак відпові-
дей на них так і не отримало. 
Не було відповіді і на пропозиції 
розірвати договір.

1 жовтня 2010 р. строк дії до-
зволу ДАБІ, виданого ТОВ «ПЕК 
Укренергозбереження» на вико-
нання будівельних робіт з будів-
ництва 1 черги закінчився.

В результаті ЗАТ «Дніпро-
жилбуд» звернулося до Госпо-
дарського суду Київської області 
з позовом до «ПЕК Укренергоз-
береження» про розірвання дого-
вору  про  передачу останньому 
на період будівництва функції 
замовника-забудовника на спо-
рудження житлового будинку на 
будівельному майданчику №1. 

Суд позов задовольнив, тим 

паче, що представники відповіда-
ча так на жодне засідання і не з’я-
вилися.. 

РІК 2010-й
Рішення Господарського суду 

Київської області, про яке йдеть-
ся, було прийнято 12 травня 2010 
р. 

Приблизно з цього часу, фак-
тично, розпочалася підготовка до 
місцевих виборів, які мали відбу-
тися восени того ж року. 

А, як відомо, по-перше, під час 
передвиборчих кампаній не до 
будівництва житла. Як правило, 
майбутні депутати займаються 
зовсім іншим: фарбують під’їзди, 
паркани та лавки по дворах май-
бутніх виборців, збирають сміття, 
косять  траву і т. ін.

По-друге, саме з місцевих ви-
борів 2010 р. починається новий, 
скажімо так, третій етап спроби 
забудувати земельну ділянку в 
районі провулку Прожекторного.   
Який продовжується по теперіш-
ній час. Пояснюю.

В 2010 р. В. Решетняка було по-
вторно обрано міським головою. 
До Вишгородської міської ради 
6-го скликання пройшло 11 депу-
татів від партії «Фронт змін», по 
6 депутатів від Партії регіонів та  
«Сильної України», по 4 депута-
ти від партій «Нова політика» та  
«Народна партія», по 2 депутати 
від партії  «Удар» та «Свободи» і 
1 — від партії «Батьківщина».

Єдиним депутатом від партії 
«Батьківщина» стала Надія Не-
читайло. 

Аналізуючи роботу міської 
ради 6-го скликання, я вже якось 
писав, що єдиним депутатом, про 
якого я не можу нічого сказати, — 
ні хорошого, ні поганого, — є Н. 
Нечитайло. Я просто не пам’я-
таю жодного її виступу на сесії. Я 
не можу згадати, щоб її діями чи 
бездіяльністю обурювалися ви-
борці чи інші депутати. Я не при-
гадую ії депутатських ініціатив чи 
пропозицій щодо впорядкування 
міста чи поліпшення його життя.  
Зрештою, я, взагалі, довго не міг 
зрозуміти хто і навіщо включив 
її до депутатського списку від 
партії «Батьківщина». 

І лише набагато пізніше, коли 
депутати цієї каденції вже склали 
свої повноваження, я запідозрив, 
що Надія Нечитайло, жителька м. 
Вишневе, потрапила до Вишго-
родської міської ради не просто 
так. І зовсім не випадково, як я 
розумію, не «світилася» ні в яких 
скандалах, конфліктах і, взагалі, 
тихесенько собі сиділа на сесіях 
і голосувала за всі пропозиції В. 
Решетняка і його команди, особ-
ливо не розбираючись в їх суті. Як 
мені здається, в неї було зовсім 
інше завдання:  ближче познайо-
митись з Вишгородським міським 
головою і вирішити питання жит-
лової забудови для однієї із чис-
лених будівельних фірм, в яких 
вона виступає співзасновником...

Яких саме? Для того, щоб це 
дізнатися, достатньо просто на-
брати в будь-якій пошуковій си-
стемі, наприклад, в Google, фразу 
«Юридичні особи, де керівником 
є Нечитайло Надія Володимирів-
на». Або — де Н. Нечитайло є 
засновником або ж співзасновни-
ком. Із списку юридичних осіб, що 
з’являться на екрані, нас, в пер-
шу цікавить «ТОВ «Вишгород-
міськ реконструкція-1». Бо саме 
про цю будівельну компанію піде 
мова далі... 

В. Борзовець
(Далі буде)
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Забудова Вишгорода

Анекдоти

Од. виміру

кв. м
кв. м

поверх
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

--
кв.
кв.

кв.м
--

кв. м
кв. м
кв.м

--
куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

куб. м
місце
місяць

тис. куб. м
тис. кВт. Год

тис. ГДж

Будівництво на вул. Кургузова: ще біля 5 тисяч жителів міста... 

Найменування
Характер будівництва
Ступінь вогнестійкості
Площа забудови (без підпірних стін)
Площа забудови підпірних стін
Поверховість
Площа житлового будинку
Загальна площа квартир у будинку
Площа квартир у будинку
Площа літніх приміщень квартир
Загальна кількість квартир у будинку
в тому числі:
однокімнатних
двокімнатних
Площа вбудованих нежитлових приміщень
утому числі:
офісу №1
приміщення для зберігання велосипедів
Загальний будівельний об’єм
у тому числі:
вище відм. 0,000
нижче відм. 0.000
Загальна площа (ІТП з насосною/ТП,РП)
Корисна площа (ІТП з насосною, ТП,РП)
Будівельний об’єм споруд
Кількість створених робочих місць
Тривалість будівництва

води
електроенергії
теплова енергія

Всього

1 771,57
92,9
25

25 971,13
20 819,7

19 851,23
968, 47

372
--

271
101

68,80
--

50,84
17,96

103 461,12
--

99 314, 60
4 146, 52
329,95
316,07

1 408,81
10

106,80
2959,50

8,53

Житловий будинок №1

1 480,90
92,9
25

25 971,13
20 819,7

19 851,23
968, 47

372
--

271
101

68,80
--

50,84
17,96

103 461,12
--

99 314, 60
4 146, 52

--
--
--

ІТП з насосною

172,96
--
1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

145,90
141,44
594,98

ТП/РП

117,71
--
1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

184,05
174,63
813,83

Перша черга будівництва

Показники енергоефективності — річні потреби
106,80

2959,50
                    8,53

17,5

Показники енергоефективності — річні потреби

Од. виміру

кв. м
кв. м

поверх
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

--
кв.
кв.

кв.м
куб. м

--
куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

куб. м
місце
місяць

тис. куб. м
тис. кВт. 

Год

Найменування
Характер будівництва
Ступінь вогнестійкості
Площа забудови (без підпірних стін)
Площа забудови підпірних стін
Поверховість
Площа житлового будинку
Загальна площа квартир у будинку
Площа квартир у будинку
Площа літніх приміщень квартир
Загальна кількість квартир у будинку
в тому числі:
однокімнатних
двокімнатних
Площа вбудованих нежитлових приміщень
Загальний будівельний об’єм:
у тому числі
вище відм. 0,000
нижче відм. 0.000
Загальна площа (ІТП з насосною)
Корисна площа (ІТП з насосною, ТП,РП)
Будівельний об’єм споруд
Кількість створених робочих місць
Тривалість будівництва

води
електроенергії
теплова енергія

Всього

1 535,56
63,4
25

23 295,62
18 631,88
17 386,92
1244, 96

300
--

152
148
--

93 680,44
--

89 865, 16
3 815, 28
145,90
141,44
594,98

4

93,71
2643,53

7,50

Житловий будинок №2

1 362,60
63,4
25

23 295,62
18631,88
17 386,92
1244, 96

300
--

152
148
--

93 680, 44
--

89 865,16
3 815,28

--
--
--
--

Друга черга будівництва

Показники енергоефективності — річні потреби

ІТП з насосною

172,96
--
1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

145,90
141,44
594,98

4
16,0

93,71
2643,53

                    7,50

Од. виміру

кв. м
кв. м

поверх
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

--
кв.
кв.

кв.м
--

кв. м
кв. м
кв.м
кв. м

куб. м
--

куб. м
куб. м
кв. м
кв. м
куб м
місце
місяць

тис. куб. м
тис. кВт. Год

тис. ГДж

Найменування
Характер будівництва
Ступінь вогнестійкості
Площа забудови (без підпірних стін)
Площа забудови підпірних стін
Поверховість
Площа житлового будинку
Загальна площа квартир у будинку
Площа квартир у будинку
Площа літніх приміщень квартир
Загальна кількість квартир у будинку
в тому числі:
однокімнатних
двокімнатних
Площа вбудованих нежитлових приміщень
утому числі:
офісу №1
офісу №2
офісу №3
приміщення для зберігання велосипедів
Загальний будівельний об’єм
у тому числі:
вище відм. 0,000
нижче відм. 0.000
Загальна площа (ІТП з насосною/ТП)
Корисна площа (ІТП з насосною, ТП,)
Будівельний об’єм споруд
Кількість створених робочих місць
Тривалість будівництва

води
електроенергії
теплова енергія

Всього

1 764,32
100,8

25
26 271,68
20 986,13
19 720,36
1265, 77

345
--

198
147

214,44
--

76,48
45,75
74,25
17,96

104861, 37
--

100606, 07
4 255,30
208,96
202,20
816,44

19

108,13
3171,96

8,53

Житловий будинок №3

1 519,75
100,8

25
26 271,68
20 986,13
19 720,36
1265, 77

345
--

198
147

214,44
--

76,48
45,75
74,25
17,96

104861, 37
--

100606, 07
4255,30

--
--
--
14

ІТП з насосною

172,96
--
1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

145,90
141,44
594,98

4

ТП

71,61
--
1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

63,06
60,76

221,66
1

Третя черга будівництва

Показники енергоефективності — річні потреби
106,80

2959,50
                    8,53

18,0

Од. виміру

кв. м
кв. м

поверх
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

--
кв.
кв.
кв.
кв.

кв.м
--

кв. м
кв. м
кв.м

--
куб. м
куб. м
кв. м
кв. м

куб. м
місце
місяць

тис. куб. м
тис. кВт. Год

тис. ГДж

Найменування
Характер будівництва
Ступінь вогнестійкості
Площа забудови (без підпірних стін)
Площа забудови підпірних стін
Поверховість
Площа житлового будинку
Загальна площа квартир у будинку
Площа квартир у будинку
Площа літніх приміщень квартир
Загальна кількість квартир у будинку
в тому числі:
однокімнатних
двокімнатних
трикімнатних
чотирикімнатних
Площа вбудованих нежитлових приміщень
в тому числі:
творчі майстерні
групи короткотривалого перебування дітей
Загальний будівельний об’єм
у тому числі:
вище відм. 0,000
нижче відм. 0.000
Загальна площа (ІТП з насосною)
Корисна площа (ІТП з насосною)
Будівельний об’єм споруд
Кількість створених робочих місць
Тривалість будівництва

води
електроенергії
теплова енергія

Всього

2 169,59
117,6

25 (14)
30 157,79
23 938,83
22 281,68
1 657, 15

372
--

185
170
15
2

538,56
--

96,71
441,85

123 776,69
--

118 253, 53
5 543, 16
145,90
141,44
594,98

33

122,62
3358,33

9,75

Житловий будинок №4

1 996,63
117,6

25 (14)
30 157,79
23 938,83
22 281,68
1 657, 15

372
--

185
170
15
2

538,56
--

96,71
441,85

123 776,69
--

118233, 53
5 543, 16

--
--
--
29

ІТП з насосною

172,96
--
1
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

145,90
141,44
594,98

4

Четверта черга будівництва

17,5
Показники енергоефективності — річні потреби

122,62
3358,33

                                      9,75

Од. виміру

га
кв. м

поверх
куб. м
кв. м
кв. м
м/м

місце
місяць

тис. куб. м
тис. кВт. Год

Найменування
Характер будівництва
Ступінь вогнестійкості
Площа ділянки у межах проектування
Площа забудови (без підпірних стін)
Поверховість
Будівельний об’єм споруд
Загальна площа 
Корисна площа 
Кількість машино-місць
Кількість створених робочих місць
Тривалість будівництва

води
електроенергії

Наземний механізований гараж

2,8
542,0

9
35 268
5 143
3120
300
10
15

1,012
860

П’ята черга будівництва

Показники енергоефективності — річні потреби

Від редакції
Зізнаємося: більше всього нас здивувало те, що коли ми запитали у С. Ан-

друшка хто з посадових осіб Вишгородського міськвиконкому чи з членів ви-
конкому міської ради вже звертався до нього чи до когось із керівництва ПАТ 
«КПМК-2» з проханням надати хоч якісь документи щодо будівництва, про яке 
йдеться, його відповідь була проста й лаконічна: «Ніхто». В тому числі — і ніх-
то з членів депутатської комісії з питань стратегії розвитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку.

Як з’ясувалося, не звертався до нього з таким проханням і жоден з представ-
ників редакції газети «Вишгород». 

Але ж, нагадаємо, питання щодо подовження (поновлення) договору оренди 
цієї земельної ділянки чи його припинення розглядалося вже на двох сесіях 
міської ради і, мабуть, не на одному засіданні міськвиконкому.  

Чесно кажучи, така байдужість до того, що саме і як саме будується майже на 
трьох гектарах землі, практично, в центрі міста трохи дивує. Тим паче, в той час, 
коли до цього будівництва жителі Вишгорода проявляють неабияку цікавість.   

Що стосується журналістів муніципальної газети, то розповідати про те, що 
саме і як саме будується в місті у вкрай складній ситуації, яка склалася із його 
забудовою — їх прямий обов’язок... 

Звичайно, за браком місця, часу і можливостей ми не могли розповісти про 
це будівництво все, що хотілося б, однак і тієї інформації, що надали, вважаємо 
буде достатньо для того, що, по-перше, уявити собі яким буде цей мікрорайон, 
по-друге, яким може бути результат перемовин керівників міста з керівництвом 
ПАТ «КПМК-2».  

Втім, про результати цих перемовин ми обов’язково розповімо в наступних 
номерах нашої газети...

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

 Нове будівництво

 Нове будівництво

 Нове будівництво

 Нове будівництво

 Нове будівництво

 1

 1

 1

 1

 1

Студент в їдальні робить 
замовлення:

— Дві сосиски.
Кухар:
— О, шикуєш!
— ...І десять виделок.

*  *  *
— С вас штраф 250 рублей 

за оскорбление сотрудника 
полиции!

— Возьми тысячу и слу-
шай дальше...

*  *  *
На Дерибасовской.
— Рабинович, вы не под-

скажете, чем отличается По-
рошенко от Януковича?

— Фамилией.
*  *  *

В отделе кадров:
— Кем вы видите себя в 

нашей компании через пять 
лет?

— Со мной ваша компания 
пять лет не продержится.

*  *  *
— А сколько у нас мушке-

тов?
— Четыре!
— А сколько шпаг?
— Четыре!
— А что мы только что сде-

лали?
— Ограбили краеведче-

ский музей!
*  *  *

Страшная штука — понос 
при склерозе… Бежишь и не 
знаешь куда!

*  *  *
Приготувала вечерю. 

Сама пробувати боюся, кота 
шкода. Чекаю чоловіка.

*  *  *
Счастье — это когда у тебя 

среди друзей есть медик, 
мент, юрист и киллер. Сразу 
жить становится проще.

*  *  *
Телефони все тонше і ро-

зумніше, а люди —навпаки.

Експертний звіт 
щодо розгляду проектної документації по проекту

«Комплекс багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими 
приміщеннями по вул. Кургузова, ділянка 11-а в м. Вишгород, 

Вишгородський район, Київська область»

Категорія складності будівництва — V
Замовник будівництва — Публічне акціонерне товариство «Київська пересувна механізована колона 
-2»
Генеральний проектувальник — ТОВ «ЦЕНТРБУДГІРОЕКТ.», кваліфікаційний сертифікат інжене-
ра-проектувальника виданий Гоцу Владиславу Володимировичу Серія АР №010213 від 19.09.2014 р.


