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Ще два роки тому газета «Рідне місто — Вишгород» М. Калінкіна 
ніщивно критикувала. А сьогодні його компанія БК «Профрембуд» 
активно забудовує місто. А газета «Вишгород» — її щосили рекламує...

Забудова Вишгорода

(Продовження 
на стор-х 4-5)

В минулому номері нашої газети ми розповіли про 
будівництво ТОВ «БК «Профрембуд» житлового ком-
плексу «Французький бульвар» по вул. Шолуденка, 
24. На земельних ділянках, призначених для індиві-
дуальної забудови, і — в зоні такої забудови, визна-
ченої планом зонування (Ж-1(А). 

Під час підготовки матеріалу, з’ясувалося, що до 
будівництва, про яке йдеться, має стосунок такий 
собі Максим Калінкін... 

ДВА РОКИ ТОМУ...
Ми набрали в пошуковику 

Google це ім’я та прізвище. 
І виявилося, що світовій 
мережі воно добре відо-
ме. А, також, що, як прави-
ло, ім’я Максима Калінкіна 
згадується разом з іменем 
іншого забудовника — де-
путата Київської обласної 
ради Романа Буковського. 

Більше того, — що, як 
було вказано вже в першій 
інформації, яка з’явилася 
у відповідь на наш запит, 
«Буковский Роман Влади-
мирович и Калинкин Мак-
сим Михайлович являются 
совладельцами компании 
БК Профрембуд». 

Але особливо нас заціка-
вив заголовок інформації, 
що починався словами 
«Все в очередь за незакон-
ными квартирами...». Тим 

паче, що поряд з’явилася 
скорочена назва знайо-
мої газети: «Рідне місто». 
Нижче був витяг із посту 
до рекламної статті «ЖК 4 
карата — жилой комплекс 
на берегу Киевского моря. 
Квартирі от Профрем-
буд»: «Такая же схема ре-
ализовывается в центре 
Вышгорода возле Ольжи-
ного града!!! И тут, и там 
наш пан Калинкин Максим 
Михайлович». 

Щодо «такої ж схеми», ми 
одразу згадали і про цю си-
туацію, і про самого Макси-
ма Калінкіна, оскільки в свій 
час писали про огорожу 
навколо земельної ділянки 
біля «Ольжиного града», 
пофарбовану в «патріотич-
ні кольори», та протести 
місцевих мешанців проти 
цілком можливого будівни-

цтва багатоповерхівки на 
цьому місці (№12(255) від 
10 квітня 2015 р.): 

...Перейшовши по згада-
ному посиланню, ми опи-
нилися на сторінці «Рід-
не місто — Вишгород» у 
Facebook. Сама рекламна 
стаття не відкривалася 
(Not Found), зате тут же 
був пост В. Пільгуна з поси-
ланням на сторінку газети 
«Вишгород — рідне місто».                                         
Перейшовши вже по цьому 
посиланню, в №4(24) цієї 
газети за лютий 2015 р. 
ми знайшли статтю О. Мо-

мота   «Квартири з видом 
на море». Стаття, до речі, 
дуже цікава і інформаційно 
насичена. 

Мова — про зведення 
чергової висотки (ЖК 4 ка-
рата). Оскільки (цитую):  «...
вчергове порушено саму 
процедуру будівництва, 
відведення землі під ньо-
го, вимоги генерального 
плану Вишгорода, згідно 
якого там має бути «Ре-
гіональний багатофунк-
ціональний спортивний 
комплекс»... 

Цього разу багатопо-
верхівку зводять чи не в 
найкрасивішому місці — на 
так званій Ольжиній горі 
(біля верхнього водосхо-
вища, в районі вулиці Ва-
тутіна). Навіть і адресу 
вже визначили — вул. Ва-
тутіна, 156. І відбуваєть-
ся все всупереч запевнен-
ням керівництва міста, 
що ця місцина ніколи не 
буде забудовуватися, що 
там будуть ландшафтні 
парки, зона відпочинку та 
рекреації... 

Дивує також те, що 

зазначена територія не 
так давно була відведена 
п’ятьом фізичним особам 
(п’ять ділянок по 10 соток) 
для житлового садибного 
будівництва... Зверніть 
увагу, шановні читачі, на 
цільове призначення землі 
— 02.01. Згідно державно-
го класифікатора земель 
це садибна житлова забу-
дова, аж ніяк не багато-
поверхова. Остання мала 
б позначку 02.03. Висно-
вок можна зробити лише 
один — цільове призна-
чення земельної ділянки не 
змінювали, що є черговим 
порушенням. Та і навряд 
чи вдасться це зробити, 
адже на зміну цільового 
призначення земель рек-
реації в державі діє мора-
торій.

Детальний план тери-
торії також не розробле-
ний, а це пряма вимога за-
кону... Наступне, що мене 
здивувало, це декларація 

про початок будівельних 
робіт, видана державною 
архбудінспекцією Київсь-
кої області 13.02.2015... 
Справа в тому, що кате-
горія складності об’єкта, 
яка в ній зазначена, ТРЕ-
ТЯ. Згідно ж з чинним за-
конодавством (Постанова 
КМУ № 557 від 27.04.2011), 
має бути П’ЯТА, адже 
майбутній житловий ком-
плекс розраховано на по-
стійне перебування більш 
як 400 осіб — 4 секції по 80 
квартир кожна. Можливо 
забудовник саме для того 
і братиме декларації окре-
мо для кожної секції. Схема 
досить сумнівна, адже «на 
виході» це буде цілісний 
житловий комплекс за од-
нією адресою, а не чотири 
окремих, чи не так? Для 
чого це зроблено? Вочеви-
дь для того, щоб забудов-
нику не довелося проходи-
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Моя міліція...Політичне шоу

10.07.2017 року до Виш-
городського ВП ГУНП в 
Київській області надій-
шло повідомлення від 
працівника супермаркету 
«АТБ», що розташований 
в м. Вишгороді по пр. 
Шевченко.

Чоловік повідомив про те, 
що під час перегляду камер 
відеоспостереження алко-
гольного відділу в приміщен-
ні даного супермаркету було 
виявлено невідомого чо-
ловіка, який 09.07.2017 скоїв 
крадіжку пляшки «Віскі» міст-
кістю 0,5 літрів, вартістю 894 
гривні 45 копійок. 

В ході проведення слід-
чо-оперативних заходів 
особу причетну до скоєн-
ня крадіжки в супермаркеті 
було встановлено. 

За даним фактом пору-
шено кримінальне провад-
ження за ознаками злочину 
передбаченого ч. 1 ст. 185 КК 
України. На даний час три-
ває слідство.

Крадіжка 
з магазину 
«АТБ»

Грабіж
серед 
білого дня

Поліцейськими Вишго-
родського відділу полі-
ції встановлено особу 
зловмисника, який серед 
білого дня здійснив погра-
бування

12 липня 2017 року до 
правоохоронців звернувся 
місцевий житель із заявою, 
що близько 12 год. 30хв. по-
близу торгівельного центу 
«Сяйво», що у Вишгороді, 
до нього підійшов наглядно 
знайомий чоловік та погро-
жуючи фізичною розправою 
відкрито заволодів мобіль-
ним телефоном заявника 
марки «Fly» і грошовими ко-
штами в сумі 74 гривні.

Відомості про вказану 
подію були внесені до Єди-
ного реєстру досудових роз-
слідувань за ч.1 ст. ст.186 КК 
України (грабіж, поєднаний з 
погрозою застосування на-
сильства, яке не є небезпеч-
ним для життя чи здоров’я 
потерпілого).

В ході розслідування полі-
цейські оперативно вста-
новили особу причетну до 
скоєння злочину. Ним ви-
явився житель Вишгорода 
громадянин Х.

Сподіваємося, що гра-
біжник усвідомить цей не-
гативний урок у власному 
життєвому досвіді й надалі 
змінить «стиль буття». Бо, 
за його словами, не знайшов 
кращого варіанту заробітку, 
як напад на людину у публіч-
ному місці серед білого дня. 

Наразі слідство триває, 
вирішується питання про 
повідомлення зловмиснику 
про підозру та обрання запо-
біжного заходу. За вчинення 
вказаного злочину йому за-
грожує покарання у вигляді 
позбавлення волі до шести 
років. 

Заступник начальника
Вишгородського ВП 

ГУНП  в Київській області
майор поліції  о/п                              

Я.І. Обжелянський

Депутати рятують ситуацію, 
імітуючи боротьбу із забудовником?.. 
Чи просто вирішили трохи заробити?

13-го липня в малому залі адмінбудинку під керівництвом Вишгородсь-
кого міського голови О. Момота відбулися збори представників СТ «Енер-
гетик», будинків №11 та 11-А по вул. Кургузова та представників ПрАТ 
«КПМК-2». Правда, Голова правління ПрАТ «КПМК-2» С. Андрушко на них не 
прийшов, а прислав свого юриста Л. Горбайчук. Яка, до речі, висловивши 
позицію товариства з приводу конфлікту з членами СТ «Енергетик» та бу-
динків №11 та 11-А по вул. Кургузова, хвилин чере 15 після початку зборів 
їх залишила. Як я зрозумів, з тієї простої причини, що із самого їх початку 
не приховувала свого обурення рішенням недавньої сесії міської ради 
щодо припинення дії договору оренди з ПрАТ «КПМК-2». 

Коротше кажучи, діалогу між представницею ПрАТ «КПМК-2», мешканця-
ми будинків №11 та 11-А по вул. Кургузова та садоводами СТ «Енергетик» 
не вийшло. Чого і слід було очікувати. В першу чергу тому, що і міський 
голова, і депутати міської ради вирішили розмовляти із забудовником з по-
зиції сили, а не домовлятися. Хоча «принциповість», яку, начебто, прояви-
ли депутати,  припинивши дію договору оренди з ПрАТ «КПМК-2», потрібно 
було проявляти раніше. Бо, як кажуть, дороге яєчко до Великодня...  

Нагадаємо, що «Містобу-
дівні умови та обмеження 
забудови земельної ділян-
ки»  ПАТ «КПМК-2» були 
видані начальником відділу 
містобудування, архітекту-
ри, житлово-комунального 
господарства і розвитку ін-
фраструктури Вишгородсь-
кої РДА Д. Ликовим більше 
року тому — ще 29.06.2016 
р. Цей документ дозволяв 
будівельникам збільшити 
поверховість будинків з 16-
ти (як було у проекті деся-
тирічної давнини) до 25-ти 
поверхів. Незважаючи на те, 
що, згідно плану зонування 
міста, затвердженому місь-
кими депутатами за кілька 
місяців до цього, багатопо-
верхівки вище 16-ти поверхів 
тут зводити не можна. З якої 
причини чиновник райдер-
жадміністрації від архітек-
тури наплював на рішення 
сесії міської ради та інтереси 
міської громади, залишаєть-
ся лише здогадуватися.    

Другий етап будівництва, 
— перший закінчився ще в 
2007 р., — після десятиліт-
ньої перерви почався у ве-
ресні 2016 р. Однак, дозвіл 
на будівництво ПрАТ «КПМК-
2» отримав лише у березні 
2017 р.   

Отже, ні у О. Момота, ні 
у його числених підлеглих, 
ні у членів виконкому, ні у 
депутатів не виникло ніяких 
питань до Д. Ликова щодо 
документу, виданого ПрАТ 
«КПМК-2». Ну, не цікавлять 
їх такі речі... А сам Д. Ликов, 
зрозуміло, нікого з цих по-
важних людей поставити до 
відома про те, що по вул Кур-
гузова, 11-А з його благосло-
вення от-от почнуть будува-
тися чотири 25-поверхівки,  
не знайшов за необхідне. 
Ну, хто вони, мовляв, такі, 
щоб знати що саме, де і як 
будується в місті? 

...Коротше кажучи, протя-
гом літа міські чиновники ра-
зом з мером долею ділянки 
по вул. Кургузова, 11-А так 
і не поцікавились. Будемо 
вважати тому, що будівель-
никами там і не пахло, а до 
такого рівня, щоб ловити 
районного колегу за руку на 
стадії підготовки і видання 
документу, міські чиновники 
ще не доросли.

Але пройшло літо, наста-
ла осінь і на будівельному 
майданчику, як зараз модно 
казати, почалася «реаль-
на двіжуха»: забігали люди 
в будівельних обладунках, 
загрюкали молотки й кайла,  
рікою полився бетон, з’яви-
лися підйомні крани, а повз 
СШ «Сузір’я» поповзли в бік 
будівництва багатотонні ван-
тажівки.

Ну, тут вже, здавалося б, 
сам Бог велів новостворе-

ним міському архбудконтро-
лю з архітектурним відділом 
у повному складі прибігти на 
будмайданчик. Заодно, при-
хопивши з собою будівель-
ну комісію. І запитати — а 
на підставі чого, громадяни 
будівельники?! А пред’явіть-
но документи! А покажіть-но 
дозволи! А продемонструй-
те-но містобудівну докумен-
тацію! А дозвіл на будівни-
цтво є?! Немає?! А от ми вам 
зараз скарги у всі інстанції! І 
пікет, і мітинг, і громаду!... 

Але ніхто, навіть, не пово-
рухнувся. І на будмайданчик 
не прийшов.

І лише після Нового року... 
Відгулявши Різдво Христове, 
свято всіх чоловіків і всіх жі-
нок, коли самі будівельники, 
отримавши дозвіл на бу-

дівництво і видихнувши, 
звернулися з проханням по-
довжити договір оренди...

Отоді депутати, начебто, 
спохватилися. Ну, як спо-
хватилися?.. Правильніше 
буде сказати — почали ве-
ликі ігри, почувши, що від 
їх піднятих чи не піднятих 
рук щось залежить. Зібрали 
одну комісію, потім другу.  
Привели невдоволених меш-
канців. Розказали про тріщи-
ни в будівлі школи «Сузір’я». 
Підключили «садівників з СТ 
«Енергетик». Коротше ка-
жучи, почали «нагнітати» й 
«кошмарити» по повній про-
грамі.

Якби я особисто не спо-
стерігав за цим цирком, 
шановні читачі, я б цього 
не писав. Бо із самого по-

чатку намагався абсолют-
но об’єктивно розібратися 
в цій ситуації. Спостерігав, 
як голова правління ПрАТ 
«КПМК-2» С. Андрушко хо-
дить до міськради, як на ро-
боту. На засідання комісій і 
сесії. Спілкувався з ним, з 
міським головою, з депута-
тами. Закликав міського го-
лову й депутатів домовитися 
із забудовником, підписати з 
ним угоду про певні зобов’я-
зання перед садоводами та 
мешканцями буд. 11 та 11-А 
по ву. Кургузова, оскільки 
«качати права» вже пізно-
го. І зробити це до моменту 
закінчення договору оренди. 
Поки, нарешті, не зрозумів, 
що ні міський голова, ні депу-
тати із представниками ПрАТ 
«КПМК-2» ні про що домов-

лятися не хочуть. І збирати 
забудовників не збирають-
ся, як С. Пінчук не один раз 
обіцяв С. Андрушко. А про-
сто морочать йому голову. 
Бо перед ним поставлено 
зовсім інше завдання: «тягти 
кота за хвіст», обіцяти все і 
нічого конкретно не робити. 
Нарешті, припинити договір 
оренди і підключити «гро-
мадськість». А от вже потім... 
Після цього... Коли забудов-
ник стане зовсім ручним і 
слухняним. Отоді...    

Коротше кажучи. Збори, 
про які йдеться, були ор-
ганізовані міським головою 
в першу чергу для того, щоб 
показати, з одного боку,  
мешканцям вул. Кургузова і 
садоводам, з іншого — пред-
ставникам ПрАТ «КПМК-2» 
наскільки «крута» команда 
сьогодні при владі. І як вона 
героїчно бореться із нахаб-
ними забудовниками вза-
галі, і «відмороженим» ПрАТ 
«КПМК-2» зокрема. 

«Миротворцем»  в цій си-
туації мав виступити міський 
голова. Який із самого по-
чатку пояснив мету зборів: 
оскільки забудовник за-
реєстрував право власності 
на недобудовані об’єкти, 
він тепер може звернутися 
до міськради з проханням 
заключити новий договір 
оренди. При цьому, правда, 
прозоро натякнув, що його 
умови диктувати будуть вже 
мешканці (міськрада)...

Чому  О. Момот вирішив, 
що власнику ПрАТ «КПМК-
2» сподобається роль «хлоп-
чика для биття», я не знаю. 
Мабуть, тому, що він, як я 
впевнився, не дуже добре 
розбирається в людській 
психології і йому подобаєть-
ся домовлятися «з позиції 
сили».

Правда, проблема в тому, 
що іноді від цього страждає 
не лише він сам, а заручни-
ком його гіперболізованого 
самолюбства стає ціле мі-
сто. Справа в тому, що ПрАТ 
«КПМК-2» вже звернулося 
до суду із адмінпозовом про 
визнання незаконним  про-
типравним рішення, його 
скасування  та зобов’язан-
ня вчинити певні дії. 

Наступним, як я розумію, 
буде позов до господарсько-
го суду про відшкодування 
збитків в тому числі вар-
тості затрачених коштів на 
будівництво та  додатко-
вих витрат  (в тому числі 
штрафних санкцій). Орієн-
товна сума збитків складає 
більш як 160 мільйонів гри-
вень...

Але детальніше про це — 
у наступному номері нашої 
газети.

В. Борзовець
Фото А. Чижевського 

Громадськість проти забудовника — красиво. Однак, кожна хвилина «акції» 
збільшує кількість доказів щодо збитків ПрАТ «КПМК-2» для суду...
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Самоврядування

(Продовження. 
Початок в №2 від 19.05.2017 р., в №3 від 09.06.2017 р., 

№4 від 23.06.2017 р. та в №5 від 05.07.2017 р.

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

В. Борзовець
(Продовження в наступному номері)

   

Комунальним підприємством «Управляюча компанія» Вишгород-
ської міської ради розглянуто Ваш запит на отримання публічної ін-
формації вх. № 114 о/р від 22.05.2017

Керуючись нормами чинного законодавства України, а саме ЦКУ, 
ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», ЗУ «Про особливості здійснен-
ня права власності у багатоквартирному будинку», ЗУ «Про доступ до 
публічної інформації» повідомляємо наступне.

Загальна сума перерахованих мешканцями будинку № 6-Б по вул. 
Шолуденка м. Вишгород КП «Управляюча компанія» Вишгородської 
міської ради (КП ЖКГ Вишгородської міської ради) коштів за надані 
послуги в період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. становить 328 213,59 
грн.

Загальна сума заборгованості мешканців будинку №6-Б по вул. 
Шолуденка м. Вишгород перед КП «Управляюча компанія» Вишго-
родської міської ради (КП ЖКГ Вишгородської міської ради) за надані 
послуги в період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. складає 43 161,09 грн.

У період з 01.01.2016 р. по 31.12.2016 р. КП «Управляюча ком-
панія» Вишгородської міської ради по будинку № 6 Б по вул. Шолуден-
ка виконувались такі роботи:

1) електротехнічною дільницею виконувалось заміна ламп у місцях 
загального користування (під’їздах, конс’єржних) у кількості 105 шт., 
проводилася ревізія міжповерхових щитків, заміна вимикача у під’їзді, 
ревізія вимикача автоматичного в поверхових електрощитках по заявці 
квартир 59, 34, 46, 23, 3, 128, 5, 7. Всього було прийнято та опрацьовано 
63 заявки;

2) ремонтно-будівельною дільницею виконувалось проклейка ру-
лонного покриття парапетів на покрівлі та покриття ліфтової, ремонту 
дверей виходу на техповерх (із зварювальними роботами), ремонт від-
мостки, прочищення зливових труб, скління віконних рам та встанов-
лення захисних решіток у підвалі, навішування замків у кількості 7 шт.;

3) ліфтовою службою виконувалось змазування направляючих 
шахти, перевірка мастил в редукторі лебідки, підтягування контактних 
груп станції управління, перевірка працездатності і правильності вико-
нання роботи ліфта (зазори, контакти, справність підшипників, «шта-
ни»), заміна плат, перепайка плат, заміна тросів ліфта, заміна лампочок, 
вивільнення людей;

4) сантехнічною дільницею виконаний ремонт та прочищення ка-
налізації 7 заявок, регулювання тепла 5 заявок, ремонт запірної армату-
ри у підвалі та квартирах;

5) проводилась підготовка сантехнічних загальнобудинкових ме-
реж до експлуатації в опалювальний період;

6) вивезення твердих побутових відходів виконувалося щоденно;
7) згідно технологічної карти робітника з комплексного прибирання 

проводилось чищення дороги від снігу та льоду, посипання піщано-со-
ляною сумішшю доріжки під час ожеледиці, очищення контейнерного 
майданчику, прибирання газонів та скошування трави, очищення урн, 
приямків, вимощень, прибирання території від опалого листя та виве-
зення його, підмітання території (асфальт), підмітання та миття сходо-
вих клітин у під’їздах;

8) комісією КП «Управляюча компанія» Вишгородської місь-
кої ради проводилися осінній та весняний огляди житлового будин-
ку за адресою м. Вишгород, вул. Шолуденка,  6-Б з метою виявлення 
пошкоджень та встановлення обсягів робіт, необхідних для підготовки 
будинків та їх інженерного обладнання до експлуатації в наступний 
осінньо-зимовий період.

Згідно Рішення Вишгородської міської ради № 150 від 16.06.2016 р. 
виконавцем послуг з утримання будинків та прибудинкової території з 
01.05.2016 р. є комунальне підприємство «Управляюча компанія» Виш-
городської міської ради.

Відповідно до Рішення Вишгородської міської ради №85 від 
31.03.2016 р. «Про затвердження схем прибирання та тарифів на послу-
ги з утримання будинків та прибудинкових територій», КП «Управляю-

Засновнику газети «На самом 
деле» Борзовцю В.В.
07301, м. Вишгород,
вул. Шолуденка б. 6 Б, кв. 

ча компанія» Вишгородської міської ради надаються послуги з утри-
мання будинків та прибудинкових територій згідно таких складових 
тарифу:

1) витрати з прибирання прибудинкової території та прибирання 
сходових кліток і місць загального користування,

2) витрати з вивезення та захоронення побутових відходів,
3) витрати з технічного обслуговування ліфтів,
4) витрати з обслуговування систем диспетчеризації ліфтів,
5) витрати з.технічного обслуговування внутрішньобудинкових 

систем,
6) витрати з дератизації,
7) витрати з дезінсекції,
8) витрати з обслуговування димовентиляційних каналів,
9) витрати на освітлення місць загального користування,
10) витрати на енергопостачання ліфтів,
11) витрати на поточні ремонти.

19.05.2017 р. ми направили на ім’я директора КП 
«Управляюча компанія Вишгородської міської ради» В. 
Сардака запит на отримання публічної інформації (див. 
№2 від 19.05.2017 р.), в якому просили надати інформа-
цію щодо: 

— загальної суми перерахованих мешканцями 
будинку №6-Б  по вул. Шолуденка КП «Управляюча 
компанія» Вишгородської міської ради (КПЖ і КГ Виш-
городської міської ради) коштів за надані послуги в 
період з 01.01. 2016 р. по 31.12.2016 р.; 

— загальної суми заборгованості мешканців будинку 
№6-Б по вул. Шолудена перед КП «Управляюча ком-
панія» Вишгородської міської ради (КПЖ і КГ Вишго-
родської міської ради) за надані послуги в період з 
01.01. 2016 р. по 31.12.2016 р.; 

— 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.; 

— послуг КП «Управляюча компанія» Вишгородсь-
кої міської ради, вартість яких закладена в тариф, що 
сплачується споживачами цих послуг.

26 травня 2017 р. ми отримали таку відповідь за під-
писом директора підприємства В. Сардака:

Отже, 328 тис. 213 грн. 59 коп. Саме стільки за 2016 рік 
ми, мешканці будинку сплатили КП «Управляюча компанія» 
Вишгородської міської ради за послуги, які вона нам надає. 
Причому, ми знаємо, що це за послуги. Їх, як бачите, аж 11. 
По порядку.

1. Прибирання прибудинкової території та прибиран-
ня сходових кліток і місць загального користування.

Абсолютно згоден оплачувати цю послугу, оскільки протя-
гом року спостерігав, як закріплений в тому числі і за нашим 
будинком двірник Надія Миколаївна Сторчова кожен ранок 
починає прибирати і подвір’я, і сходові клітини, у всякому 
випадку, в нашому під’їзді.

2. Вивезення та захоронення побутових відходів.
Теж згоден, оскільки побутові відходи регулярно вивозять-

ся. Питання лише в тому, куди саме вивозяться і як саме 
захоронюються, але це не стільки до В. Сардака, скільки до 
інших чиновників і, мабуть, не міського, і, навіть, не район-
ного масштабу.  

3. Технічне обслуговування ліфтів.
Не маю нічого проти, ліфт в під’їзді є, він працює, ламаєть-

ся зрідка і останнім часом більше кількох годин не стоїть, 
якщо зламався. Розумію, що обслуговувати ліфт потрібно і 
готовий за це платити.  

4. Обслуговування систем диспетчеризації ліфтів.
Підозрюю, що цей «жеківський податок» сплачують всі 

без виключення мешканці багатоповерхівок, які обслуговує 
наше КП «Управляюча компанія» Вишгородської міської 
ради. Незважаючи на те, чи «диспетчеризований» в їх бу-
динку ліфт, чи ні. В той же час пояснюю тим, хто вважає, 
що якщо у куточку ліфта приблизно на рівні людської голо-
ви «присобачений» переговорний пристрій із спеціальною 
кнопочкою, то це означає, що ліфт «диспетчеризований». 
З таким же успіхом в ліфті можна підвісити до стелі шма-
ток рельси і брати за це гроші, запевняючи місцевих меш-
канців-«лохів», що у них існує можливість ліфтового зв’язку 
безпосередньо з небесною канцелярією. 

Будь-який переговорний пристрій в ліфті, якщо він нікуди 
не підключений, — всього лише предмет декору, така собі 
технічна прикраса, яка свідчить про просунутість його ви-
робника. Який майбутнім користувачам просто полегшив 
можливість диспетчирізації. Ні, звичайно, якій небудь дрі-
мучій пенсіонерці, яка до цих пір кидається з вилкою на па-
ровоз, можна розповісти, що «диспетчеризація присутня, бо 
он, бачите, така штучка висить з кнопочкою. От за неї ви і 
платите...». 

А якщо в ліфті, навіть «штучки з кнопочкою» немає, тоді 
як? А — ніяк! Збирай спокійно грошенята «за диспетчериза-
цію» і не парся.

В ліфтах нашого будинку немає жодних пристроїв «з кно-
почкам» і без таких. І ніколи не було. Але от уже п’ятнадцять 
років ми, його мешканці, справно сплачуємо спочатку ЖЕКу, 
потім — КПЖ і КГ Вишгородської міської ради, а тепер КП 
«Управляюча компанія» Вишгородської міської ради «за 
диспетчеризацію». А якщо, не дай Боже, не заплатимо — 
нам нараховують «борги». Так було за міського голови О. 

Будинок 6-Б по 
вул. Шолуденка, 
4-й під’їзд. Знай-
омтесь: «диспет-
черизований» 
ліфт.

Якщо застряг-
ли між поверха-
ми, телефонуєте 
по мобільному 
телефону за цим 
номером.  І все 
— «ол рапт», як 
кажуть в Одесі. 

Живемо по-но-
вому...

Кімлача, потім — В. Решетняка, земля йому пухом, нічого 
не змінилося й за міського голови О. Момота.  

До речі, існує такий собі Наказ міністерства будівництва, 
архітектури та житлово-комунального господарства України 
N369 від 09.11.2006 р. «Про затвердження Порядку встанов-
лення вартості технічного обслуговування ліфтів та систем 
диспетчеризації». За підписом ще віце-прем’єр-міністра 
України, міністра будівництва, архітектури та житлово-кому-
нального господарства України В. Рибака. Так от, в ньому 
дуже детально розписано скільки саме і чому саме ЖЕКам 
потрібно збирати коштів з населення за техобслуговування 
ліфтів та систем диспетчеризації. Там, де вони, ці системи 
є. І пояснюється, чому саме. Може В. Сардаку з О. Кучмієм 
якось знайти час та й ознайомитися з цим Наказом?  

5. Техобслуговування внутрішньобудинкових систем.   
Як я розумію, якщо говорити про минулий, 2016-й рік, 

мається на увазі п-ти 4-5 відповіді на наш запит, а, саме: 
«сантехнічною дільницею виконаний ремонт та прочи-
щення каналізації 7 заявок, регулювання тепла 5 заявок, 
ремонт запірної арматури у підвалі та квартирах;  прово-
дилась підготовка сантехнічних загальнобудинкових ме-
реж до експлуатації в опалювальний період».

Якось воно не дуже переконливо, — 7 заявок по каналі-
зації та 5 по теплу. За рік. Правда ж? А от щодо ремонту 
запірної арматури — більш переконливо. Хоча, що саме 
ремонтували — гайку затягнули чи, може, дірку заварили? 
Ну, а підготовка сантехнічних загальнобудинкових мереж до 
експлуатації в опалювальний період — тут просто піднімаю 
руки. Бо опалення — то святе.

А тепер, шановні читачі, приготуйтесь сміятися. 
Номер шість.
6. Дератизація.
Номер сім.
7. Дезінсекція.
За дератизацію з дезинсекцією ми, так само, як і за «дис-

петчеризацію ліфтів» платили завжди. Хоча, особисто я за 
п’ятнадцять років жодного разу не бачив біля нашого дому 
живого спеціаліста по виловленню й знищенню синантроп-
них гризунів (у тому числі носіїв та розповсюджувачів інфек-
ційних хвороб людини і тварин)  — щурів, мишей та інших 
хвостатих бандитів (дератизація), як і живого майстра по 
знешкодженню шкідливих комах — тарганів, мурашок, кло-
пів, бліх, комарів, мух, вошей, молі, кліщів, ос тощо (дезин-
секція).

От, якось не склалося у нас із гризунами і шкідливими 
комахами. Можливо, вони взявшись за лапки, стрункими 
колонами залишили наше місто ще на початку двохтисяч-
них, зрозумівши, що в кам’яних джунглях, на які воно поча-
ло перетворюватися, їм не вижити. А, може, вони обходять 
(оббігають і облітають) стороною наш будинок, оскільки він 
стоїть біля самого підніжжя святого місця — Ольжиної гори. 
Цілком може бути й те, що хвостаті й крилаті негідники за-
лишили Вишгород з тієї ж причини, з якої, взагалі, втекли 
від людей подалі — оскільки настала ера гаджетів, ГМО та 
неїстивного пластику. Хто зна...

Але за дератизацію та дезінсекцію ми продовжуємо пла-
тити, як і раніше.

8. Обслуговування димовентиляційних каналів. 
Димовентиляційні канали — це як реформи при пре-

зидентові Порошенку: всі чули, що вони є, але ніхто їх не 
бачив. Вони, мабуть, дійсно є. І за технологією чи, там, за 
будівельними нормами, їх, мабуть, дійсно потрібно якось 
обслуговувати, щоб вони нормально працювали. Наш ЖЕК, 
(потім — КПЖ і КГ Вишгородської міської ради, а тепер КП 
«Управляюча компанія» Вишгородської міської ради), підо-
зрюю, завжди виходили з того, що раз вони працюють, то, 
значить, їх обслуговують. А хто їх може обслуговувати, крім 
спеціалістів? От за це й беруть гроші...   

9. Освітлення міст загального користування.             
Лампочки, дійсно, потрібні. Нічого не маю проти.
10. Енергопостачання ліфтів.
Та й ліфтам потрібна електроенегія.
11. Поточні ремонти. 
А от що саме в нашому домі КП «Управляюча компанія» 

Вишгородської міської ради в 2016 р. «поточно відремон-
тувала», навіть не здогадуюся. Ага, «проклейка рулонного 
покриття парапетів на покрівлі та покриття ліфтової, 
ремонт дверей виходу на техповерх (із зварювальними ро-
ботами), ремонт відмостки, прочищення зливових труб, 
скління віконних рам та встановлення захисних решіток у 
підвалі, навішування замків у кількості 7 шт».

Ну, припустимо.
Але «диспетчеризація ліфтів», «дератизація», «дезинсек-

ція», «димовентиляційні канали»... Віталіє Ігоревичу! Може 
вистачить вже брати з нас гроші за віртуальні послуги, по-
бійтеся Бога! А потім — ще й «вішати» на нас «борги» за  
послуги, які нам не надаються.

До речі, з приводу боргів. То скільки реально заборгували 
вишгородці КП «Управляюча компанія» Вишгородської місь-
кої ради? Давайте, все таки, попробуємо розібратися...
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(Продовження. 
Початок на стор. 1)

Ще два роки тому газета «Рідне місто —Вишгород» 
компанія ТОВ БК «Профрембуд» активно забудовує

Забудова Вишгорода

День місцевого самоврядування, який відзначасться 7 грудня. — хороший 
привід запитати, наскільки вдасться реалізувати принципи самоврядування, 
тим більше, що зараз надзвичайно актуальне питання децентралізації вла-
ди. З цього приводу — інтерв’ю з Вишгородським міським головою Олексієм 
Момотом.

— Олексію Вікторовичу, минув рік від чергових виборів до місцевих 

рад. Які головні тенденції та результати цього періоду?
— Перший рік на посаді міського голови пройшов, неначе один день, з 

відчуттям великої відповідальності у забезпеченні безперебійного функціону-
вання міського господарства, надання мешканцям райцентру адміністратив-
них та комунальних послуг належного рівня. Режим робочого дня розписаний 
похвилинно на щоденне вирішення нагальних для громади питань. 

ти державну будівельну 
експертизу, якої потребу-
ють об’єкти п’ятої кате-
горії складності. При такій 
кількості порушень він на-
вряд зможе це зробити...

Виникає питання й щодо 
того, хто і коли встиг 
присвоїти об’єкту будівни-
цтва адресу — Ватутіна, 
156, адже саме вона вказа-
на на одному з сайтів, які 
рекламують цю забудову... 
Зважаючи на те, що викла-
дені обставини (окрім 
очевидного порушення ви-
мог генерального плану 
міста) потребують більш 
ретельного вивчення, 
групою депутатів Виш-
городської міської ради 
буде ініційоване засідання 
профільної комісії з будів-
ництва з виїздом на місце, 
а також низка відповід-
них звернень до інспекції 
архбудконтролю та інших 
контролюючих органів. 
Це обумовлено тим, що 
компанія-забудовник дуже 
активно проводить бу-
дівельні роботи та вже 
розпочала продаж квартир 
в зазначеному об’єкті...».

Отже, в кінці зими 2015 
р. депутат О. Момот поба-
чив кілька порушень з боку 
ТОВ «БК Профрембуд» під 
час будівництва ЖК «4 ка-
рата».

1). Багатоповерхове бу-
дівництво ведеться в зоні, 
яка для цього не призна-
чена (відпочинку та рекре-
ації).

2). Будівництво ведеть-
ся на земельних ділянках, 
виділеним п’ятьом фізич-
ним особам (п’ять ділянок 
по 10 соток) для житлово-
го садибного будівництва 
з цільовим призначення 
землі — 02.01, що, згідно 
державного класифікатора 
земель є садибною жит-
ловою забудовою (якби 
остання була багатоповер-
ховою, то позначка була б 
02.03).

3). Не розроблений де-
тальний план території, на 
якій ведеться будівництво.

4). Категорія складності 
об’єкту штучно занижена, 
щоб забудовнику не прохо-
дити держбудекспертизу.

5). Незрозуміло хто й 
коли присвоїв об’єкту адре-
су.

Висновок: «зважаючи на 
те, що викладені обстави-
ни (окрім очевидного пору-
шення вимог генерального 
плану міста) потребують 
більш ретельного вив-
чення, групою депутатів 
Вишгородської міської 
ради буде ініційоване за-
сідання профільної комісії 
з будівництва з виїздом 
на місце, а також низка 
відповідних звернень до 
інспекції архбудконтролю 
та інших контролюючих 

Такий вигляд мала земельна ділянка, де зараз зводиться ЖК Борисо-Глібсь-
кий, ще 7 вересня 2016 р. — саме цього дня зроблено це фото...                       

органів. Це обумовлено 
тим, що компанія-забу-
довник дуже активно про-
водить будівельні роботи 
та вже розпочала продаж 
квартир в зазначеному 
об’єкті...».

Отже, навіть, розуміючи, 
що будівництво, фактич-
но, «кришується» тодішнім 
міським головою, а у ньо-
го в руках немає ніякого 
адмінресурсу, депутат О. 
Момот на початку 2015 р. 
добре знав, як саме можна 
і потрібно боротися із чис-
леними порушеннями, які 
допустив забудовник з різ-
них причин.

Через півроку депутат О. 
Момот став міським голо-
вою...

ПІСЛЯ ВИБОРІВ 
РИТОРИКА ЗМІНИЛАСЬ 
...Ще через рік, а саме, 

10 грудня 2016 р., в ко-
мунальній газеті «Вишго-
род» (№49(1103) вийшло 
інтерв’ю з О. Момотом під 
назвою «Популізму не міс-
це у місцевому самовряду-
ванні». (До речі, нагадаю, 
що саме цей термін, — «по-
пулізм», — дуже полюбляв 
вживати під час спілкуван-
ня, в тому числі і з депута-
тами, попередник О. Мо-
мота. Часто звинувачуючи 
в ньому («популізмі») і са-
мого О. Момота, і будь-ко-
го, хто насмілювався його 
привселюдно критикувати). 
Але це так, між іншим.

...Так от, в завершаль-
ній частині цього інтерв’ю 
йдеться про багатоповер-
хову забудову міста, а  за-
вершується інтерв’ю сло-
вами (цитую): «Підготував 
табличку про всі забудови 
в місті за останні роки (які 
тривають і досі) із назвою 
ЖК, адресою, площею зе-
мельної ділянки, вказаним 
кадастровим номером 
(аби на публічці було зруч-
ніше шукати), власником 
будівництва, підставою 
набуття права власності 
чи оренди, фактичним 
цільовим призначенням 
ділянки та датою, коли 
і на основі якого рішен-
ня відводилася земельна 
ділянка.

Два важливих моменти: 
жодних дозволів на будівни-
цтво Вишгородська міська 
рада не надає, оскільки це 
функція архбудконтролю 
Київської області; місто-
будівні умови і обмеження 
надаються районною архі-
тектурою. Отже, участь 
міськради в процесі за-
будови обмежується на 
стадії відведення ділянок».

В табличці, яку приготу-
вав О. Момот (див. нижче) 
вказано, що всі ділянки, на 
яких ведеться будівництво, 
виділені забудовникам 
міськвиконкомом та місь-
крадою в період з 2001-го 
по осінь 2015 р. (місцеві 

вибори, на яких О. Момота 
було обрано міським голо-
вою).   

Таким чином, міський го-
лова пояснює читачам, що 
ні від нього особисто, ні від 
депутатів міської ради вже 
нічого не залежить. Адже 
земельні ділянки вже ви-
ділені, дозволи  на будівни-
цтво міська рада не видає, 
а містобудівні умови видає 
районна архітектура... Які, 
мовляв, до нас претензії?

Але ж в 2015 р., коли О. 
Момот був депутатом місь-
кої ради, а не міським го-
ловою, в нього була зовсім 
інша риторика: «порушено 
генплан..., буде ініційова-
не засідання профільної 
комісії з будівництва з виїз-
дом на місце...,  а також 
низка відповідних звернень 
до інспекції архбудконтро-
лю та інших контролюючих 
органів....». Пам’ятаєте? То 
що ж змінилося? Що, місь-
ка рада в 2015 р. видавала 
дозволи на будівництво? 
Чи містобудівні умови та 
обмеження? Чи ділянка 
під забудову ЖК «4 кара-
та», коли депутат О. Момот 
писав статтю «Квартири з 
видом на море», була ТОВ 
«БК Профрембуд» ще не 
виділена? Та ні — і ділян-
ка була вже виділена: як 
свідчить «табличка», влас-
норуч підготовлена міським 
головою, — ще рішенням 
№16/27 від 20.10.2012 р., 
— і дозволи на будівництво 
міська рада тоді так само, 
як і зараз, не видавала, і 
містобудівні умови випису-
вались районним архітек-
тором. Так що — нічого не 
змінилося. Окрім статуса 

самого О. Момота, зви-
чайно. Який в 2015 р. був 
депутатом і боровся за ін-
тереси виборців, бо мріяв 
стати міським головою. А в 
грудні 2016 р., коли давав 
інтерв’ю і малював «та-
бличку», знімаючи з себе 
і міської ради будь-яку 
відповідальність за ту 
вакханалію, яка продов-
жується в місті з забудо-
вою багатоповерхівками,  
уже рік був міським голо-
вою.    

Справа, мабуть, в тому, 
що за цей рік О. Момот 
зрозумів, що реально бо-
ротися з забудовниками, 
відстоюючи інтереси міста 
і міської громади, занадто  
важко, дорого та й небез-
печно. Незважаючи на всі 

повноваження міського го-
лови, величезний апарат 
міськради, в якому тепер 
були і свій архбудконтроль, 
і свій архітектор. Набага-
то вигідніше і простіше, 
навпаки, співпрацювати 
із забудовником, роблячи 
вигляд, що «від нас нічого 
не залежить». Але при цьо-
му  — імітувати боротьбу з 
ним, як це сталося з ПрАТ 
«КПМК-2», коли міська 
рада прийняла «судьбо-
носне», а, насправді — чи-
сто популістське рішення 
про розірвання договору 
оренди. Яке, в дійсності, 
нічого не варте і ні до чого 
не веде в плані зупинення 
будівництва, зате загрожує 
місту значними фінансови-
ми проблемами...

ЗМІНИЛОСЯ 
Й СТАВЛЕННЯ ДО 

ТОВ «БК ПРОФРЕМБУД». 
НА ПРЯМО ПРОТИЛЕЖНЕ

Те, що насправді міськра-
да не бореться із забудов-
никами і, навіть, не просто 
«вмила руки» в цьому від-
ношенні, а прямо співпра-
цює з ними, добре видно 
на прикладі того ж ТОВ «БК 
Профрембуд», який О. Мо-
мот за півроку до виборів 
ніщивно критикував в своїй 
газеті за порушення під час 
будівництва ЖК «4 кара-
ти». 

Восени (приблизно у се-
редині вересня 2016 р.) 
ця розкритикована в 2015 
р. О. Момотом компанія 
у самому центрі міста, 
— на вул. Шкільній, 71, — 
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М. Калінкіна ніщивно критикувала. А сьогодні його
місто. А газета «Вишгород» — її щосили рекламує...

Результати поіменного 
голосування на 12-й сесії

міськради за проект рішення
«Про затвердження 

проекту землеустрою 
щодо відведення земельних

ділянок, цільове призначення 
яких змінюється 

гр. Курілайтене В.І.» 

за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
за
не 

голосував 
за
за
за

Баланюк О. І.
Булгакова Г. В.
Городиський Ю. О. 
Клавдієнко О. І. 
Корнійчук Д. В. 
Кравченко М. М. 
Круковець В. В.
Мельник М. Г. 
Парчук В. Г.
Підвисоцький М. О.
Пінчук С. М. 
Попов Ю. П.
Ростовський О. Р.
Руденок Б. М.
Сардак В. І. 
Семенов О. І.
Сербин А. В.
Черняхівський О. А.

Шока А. М. 
Тютюнник А. В. 
Момот О. В. 

(Закінчення на 8-й стор.)

А отак ця 16-поверхівка  буде виглядати після здачі в експлуатацію (3 квар-
тал 2018 р.)... 

раптом почала будівництво 
16-поверхового ЖК «Бори-
со-Глібський».  В так званій 
«торговій зоні». Іншими 
словами — на земельній 
ділянці, яка, згідно всій 
містобудівній документа-
ції, разом із зонінгом, за-
твердженим міськрадою за 
півроку до цього, призна-
чалася виключно для бу-
дівництва торгівельних 
комплексів, магазинів, 
ресторанів і т. ін. 

Як це стало можливим? 
А дуже просто. Такій собі В. 
Курілайтене міськвиконком 
ще у 2001-2002 р.р. своїми 
рішеннями виділив три зе-
мельні ділянки: 

— площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 
3221810100:01:256:0005)  

для будівництва та об-
слуговування житлового  
будинку, господарських 
будівель та споруд (приса-
дибна ділянка); 

— земельну ділян-
ку площею 0,1987 га 
(кадастровий номер 
3221810100:01:256:0006)  
для ведення особистого 
селянського господарства;

— площею 0,1000 га 
(кадастровий номер 
3221810100:01:256:0014)  
для будівництва та об-
слуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель та споруд (приса-
дибна ділянка).

Так от, за два місяці до 
початку ТОВ «БК Проф-
рембуд» будівництва на 
цьому місці 12-та сесія 

міської ради (07.07.2016 
р.) затвердила В. Курілай-
тене проекти землеустрою 
перших двох  земельних 
ділянок разом зі зміною 
цільового призначення. 
Під багатоповерхову жит-
лову забудову.

А на 15-й сесії, — 
06.09.2016 р., — затвер-
дила такий самий проект 
землеустрою зі зміною 
цільового призначення 
і для третьої земельної 
ділянки.

При цьому, те, що із за-
будовником все було до-
мовлено наперед, немає 
жодних сумнівів. Достат-
ньо подивитися на фото, 
зроблене 7 вересня 2016 
р.  Бачите, шановні читачі, 
ділянка вже розчищена 

і, навіть, пункт продажу 
квартир вже стоїть? А 15-
та сесія відбулася лише 
напередодні. Це означає 
лише одне: результати го-
лосування М. Калінкіну і Р. 
Буковському були відомі 
наперед...     

А тепер увага! Якби О. 
Момот разом із депута-
тами не хотіли віддати ці 
три ділянки під багатопо-
верхову забудову, вони 
могли б зробити це дуже 
просто.

 Вони могли самі ска-
сувати рішення виконко-
му, оскільки «земельні» 
питання, згідно Закону 
України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» 
— виключна компетенція 
ради. 

Вони могли б скасувати 
ці рішення чере суд.

Вони могли не міняти 
цільове призначення цих 
ділянок. 

Та, навіть, якби в них 
не було всіх цих «зе-
мельних» важелів, вони 
могли б оскаржити до 
суду видані Д. Ликовим 
ТОВ «БК Профрембуд» 
«Містобудівні умови та 
обмеження» та написати 
скарги з цього приводу в 
десятки інстанцій — від 
АП до Генпрокуратури. 
Бо містобудівні умови та 
обмеження, які видавав 
забудовникам праців-
ник Вишгородської РДА 
Д. Ликов — це, взагалі, 
окрема історія, яка ще че-
кає своїх дослідників, в 
тому числі і в погонах.

Тому, що ці місторбудівні 
умови та обмеження вида-
валися кому і як завгодно. 
Не враховуючи те, що ре-
ально вказано в ДБН 360-
92** «Містобудування. Пла-
нування і забудова міських 
та сільських поселень». 
Наприклад, — максималь-
но допустиму щільність 
населення (для житлової 
забудови) та вимоги щодо 
забезпечення необхідною 
кількістю місць зберігання 
автотранспорту.

В №2(301) нашої газети 
від 19 травня 2017 р. ми 
вже аналізували з цієї точ-
ки зору містобудівні умо-
ви та обмеження, видані 
29.06.2016 р. Д. Ликовим 
ПАТ «КПМК-2»  на будів-
ництво по вул. Кургузова, 
11-а. 

Нагадаємо: згідно пункту 
3.7 ДБН 360-92** «Містобу-

дування. Планування і за-
будова міських та сільських 
поселень» в малих містах, 
такому, як наше, вона має 
бути 110-170 людей на 1 га. 
Але може бути й до 450 лю-
дей на 1 га. В мікрорайоні, 
який будує ПАТ «КПМК-2» 
— виходить біля 2000.

А тепер давайте розбе-
ремося яка ситуація з цими 
показниками, наприклад, у 
ТОВ «БК Профрембуд» на 
вул. Шкільній (ЖК «Бори-
со-Глібський»). 

Під забудовою тут, як 
ми вже зауважили,  три 
ділянки — 0,1987 га та дві 
ділянки по 0,1 га. Всього — 
0,3987 га. Згідно інформа-
ції, яка викладена на сайті 
компанії (https://novostroyki.
lun.ua/жк-борисо-глеб -
ский-вышгород), в будинку 
буде 225 квартир. Це — 
приблизно 675 мешканців. 
На 0,3987 га. Або — біля 
1500 людей на 1 га. При 
нормі — 110-170 людей на 
1 га. ПрАТ «КМПК-2» не на-
здогнали, але вже поряд.

Тепер щодо забезпечен-
ня необхідною кількістю 
місць зберігання автотран-
спорту. 225 квартир — це, 
приблизно, стільки ж ав-
тівок.   

На вже згаданому сайті 
компанії вказано, що тут 
буде «наземний та підзем-
ний паркінг». Правда, щодо 
кількості автівок, на який 
разраховано підземний 
паркінг — жодної інформа-
ції. Однак ми не полінува-
лися зателефонувати у від-
діл продаж і з’ясували, що 
підземний паркінг розрахо-
ваний тут на 36 автівок. 

Де будуть розміщатися 
ще біля двох сотень ав-
томобілів? На ескізному 
малюнку стоянки зобра-
жені по периметру двох 
зовнішніх сторін будинку. 
Насправді ніяких стоянок 
тут, з боку пр. Шевченка та 
вул. Шкільної не буде: дай 
Бог, щоб там, — між стіна-
ми будинку та нинішнім 
тротуаром на цих вулицях, 
—  помістилася, хоча б, ву-
зенька пішоходна доріжка.  
Залишається внутрішній 
двір. Це — приблизно 20 
соток (тіло будинку займає, 
десь, половину загальної 
площі трьох ділянок). 20 со-
ток — це майданчик в 200 
кв. метрів. Наприклад, 40 
м х 50 м. Навіть якщо весь 
цей майданчик перетвори-
ти в стоянку для автівок, 
більше півсотні машин туди 
не втиснеш. Але я не ду-
маю, що майбутні мешкан-
ці цього будинку згодяться 
весь внутрішній двір пе-
ретворити на автостоянку. 
Тож, де будуть ночувати ці 
дві, нехай — півтори сот-
ні автівок? Прогнозую: на 
пр-ті Шевченка та на вул. 
Шкільній. Так, що там буде 
ні пройти, ні проїхати...

Результати поіменного 
голосування на 15-й сесії

міськради за проект рішення
«Про затвердження 

проекту землеустрою 
щодо відведення земельних

ділянок, цільове призначення 
яких змінюється 

гр. Курілайтене В.І.» 
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(Продовження. 
Початок в №№ 1,2,3,4,5 

відповідно від 05.05., 19.05.,
 09.06.,  23.06., та 05.07.2017 р.) 

СЕРГІЙ СОЛОВЕЙ
...Отже, Сергій Миколайович 

Соловей, співзасновник ТОВ 
«Вишгородміськреконструк -
ція-1», власник 33,33% статутно-
го капіталу цього товариства (670 
тис. 650 грн.).

Якщо набрати це ім’я в пошуко-
вику Google, одразу висвітиться 
заголовок: «ОРД: Соловей-стер-
вятник, или кто продал украин-
скую армию?». Цитую:

«...На протяжении последних 
лет журналисты неоднократно 
обращали внимание обществен-
ности на злоупотребления долж-
ностных лиц Министерства 
обороны. В фигурантах громких 
скандалов числятся министры, 
их заместители и чиновники ран-
гом пониже. Однако, во всех этих 
скандалах не просматриваются 
персонажи, без которых невоз-
можно совершить ни одну сдел-
ку, — юристы. Каждый чиновник 
знает, что все документы, по-
даваемые на подпись начальству, 
должны быть завизированы юри-
дической службой. Эти «серые 
кардиналы», угодливо подсовывая 
руководителю сотворенный ими 
же документ, якобы дают добро 
на совершение сделки, и в то же 
время практически никогда не не-
сут ответственности за ее по-
следствия...

Сергей Николаевич Соловей 
почти 20 лет работал в мини-
стерстве обороны Украины, где 
обеспечивал капитальное стро-
ительство, финансово-экономи-
ческую деятельность, отвечал 
за эксплуатацию и отведение 
военного имущества, тендеры 
и закупку товаров и услуг. Пол-
ностью его должность звучала 
так: начальник отдела правового 
обеспечения финансово-экономи-
ческой деятельности Правового 
департамента Министерства 
обороны...

Все эти годы Соловей отвечал 
за распределение квартир, стро-
ительство объектов, отчужде-
ние земельных участков и т.д., 
то есть, занимался вопросами, 
решение коих в пользу юридиче-
ских и физических лиц может при-
нести немалую личную выгоду.

Несмотря на то, что Сергей 
Соловей прилагает огромные уси-
лия, чтобы вытравить из откры-
тых источников любые упомина-
ния о своей персоне, информацию 
о крупных скандалах, связанных с 
отчуждением имущества Мино-
бороны, скрыть тяжело...

Так, например, 2009 году пре-
мьер-министр Тимошенко обви-
нила Министерство обороны в 
незаконной продаже более 200 га 
земли без аукционов.

Соловей под руководством ми-
нистра Еханурова в то время осо-
бенно увлекся отчуждением зем-
ли в курортных и рекреационных 
зонах, в частности — на Черно-
морском побережье.

КРУ насчитало свыше миллиар-
да гривен ущерба, причиненного 
госбюджету при продаже земель-
ных участков оборонного ведом-
ства общей площадью в 266 га.

Больше остальных наруше-
ний проверяющих раздосадовала 
бесплатная передача земельных 

участков в поселке Черноморское 
площадью 96 га Черноморскому 
поселковому совету Одесской 
области. Среди 96 гектаров, о 
которых идет речь, 21 гектар 
— это земельный участок вдоль 
побережья, то есть, — пляж. На 
остальных 75 га новые владельцы 
начали незамедлительно возво-
дить элитные коттеджи.

С. Соловей вступил в публичную 
дискуссию с премьер-министром, 
заявив, что решение Министер-
ства обороны о прекращении 
пользования земельными участ-
ками в поселке Черноморское 
было обоснованным, поскольку 
Минобороны просто осуществи-
ло «добровольный отказ земле-
пользователя от права посто-
янного пользования указанными 
земельными участками»...

На счету С. Соловья — сотни, 
если не тысячи подобных ат-
тракционов невиданной щедро-
сти по раздаче элитных земель-
ных участков «за просто так».

В октябре 2007 года Миноборо-
ны передало из государственной 
в коммунальную собственность 
г. Мукачево Закарпатской обла-
сти имущество военных город-
ков вместе с землей. Речь идет 
об объектах недвижимости в 
разных районах Мукачево, в том 
числе — в самом центре города, 
на расстоянии 150 метров от 
знаменитой мукачевской ратуши. 
Кроме того, Соловей отдал «хо-
зяину Мукачево» Виктору Балоге 
комплекс зданий (казарма, склад, 
столовая, спортзал, автомойка 
и т.п.) общей площадью 9,2 тыс. 
кв. м и земельный участок площа-
дью 4,6 га в центральной части 
города, рядом с одной из главных 
туристических достопримеча-
тельностей города — средневе-
ковым каменным замком «Пала-
нок», построенным в 14-17 веках.

На этот раз передача была не 
бесплатная, а с компенсацией. 
Аукцион состоялся 29 декабря 
2007 года (Соловей положил Бало-
ге подарочек под ёлочку) и его по-
бедитель (коммерческая фирма, 
основателями которой являются 
супруги В. Балоги и его двоюрод-
ного брата В. Петьовки) вслед-
ствие махинаций завладел воен-
ным имуществом по значительно 
заниженным ценам. Расследова-
ние журналистов «Украинской 
Правды» и «Зеркала недели», про-
веденное в 2008 году, показало, 
что реальная стоимость объек-
тов была занижена в пять раз.

Эти два случая — Черномор-
ское и Мукачево — только нагляд-
ная иллюстрация масштабов де-
ятельности паразитов на теле 
украинской армии. От Чернигова 
до Крыма, от Чопа до Луганска 
— вооруженные силы «пилили» 
20 лет. Несложно представить 
себе, сколько нужно было воро-
вать, чтобы превратить огром-
ную, одну из крупнейших армий 
мира в то жалкое подобие воору-
женных сил, которое мы увидели 
в 2014 году.

В 2010 году С. Соловей, до это-
го столь успешно курировавший 
отчуждение имущества Минобо-
роны, решил пойти ва-банк. Его 
департамент подготовил пере-
чень недвижимого имущества, 
подлежащего продаже, в который 
попали 412 военных городков об-
щей площадью более 30 тыс. га.

Вторая очередь «распродажи» 
предполагала отчуждение еще 
338 городков, занимающих более 
20 тысяч гектаров.

По сообщениям пресс-службы 
ведомства, министерство соби-
ралось выручить от продажи 30 
тыс. гектаров земли вместе с 
объектами недвижимости около 
миллиарда долларов. При этом 

уточнялось, что эту сумму можно 
получить, только если продавать 
имущество вместе с землей, ина-
че выручка составит около мил-
лиарда гривен (примерно 125 мил-
лионов долларов).

«Однако действующее законо-
дательство не позволяет прода-
вать армейскую недвижимость 
вместе с земельными участками, 
на которых она расположена. В 
ближайшее время законопроект о 
праве выставлять землю на про-
дажу будет отправлен в Раду», 
— заявляли тогда подчиненные 
Соловья.

...Но в 2011 году его ласково 
попросили из оборонного ведом-
ства, и наполеоновский план окон-
чательной продажи украинской 
армии не был выполнен.

Перечисленные скандалы — 
только самые вопиющие из 
огромного перечня злоупотребле-
ний Соловья...

Как объяснить, откуда у воен-
ного госслужащего, который ни 
дня не занимался предпринима-
тельской деятельностью (как и 
его супруга), квартира в центре 
Киева площадью 220 кв. метров, 
роскошный дом-резиденция под 
Киевом и Мерседес представи-
тельского класса? Сотрудники 
Минобороны, лично знающие С.  
Соловья, утверждают, что он 
всегда увлекался одеждой самых 
известных и дорогих мировых 
брендов, а к наручным часам сто-
имостью в десятки тысяч долла-
ров питает просто невообрази-
мую слабость, не стыдясь меняя 
их к разнообразным пиршествам 
и застольям. У каждого свое хоб-
би: кто-то вышивает бисером, а 
кто-то коллекционирует хроно-
метры стоимостью с трехком-
натную квартиру...

По результатам «профессио-
нальных советов» заслуженного 

юриста несколько министров 
Минобороны до сих пор фигури-
руют в громких скандалах, заме-
стители министров с незавид-
ной регулярностью посещают 
прокуратуру, а многие чиновники 
рангом пониже попросту отбыва-
ют наказания в местах не столь 
отдаленных? Последнее громкое 
дело и.о. министра обороны Ива-
щенко — лучшее тому подтверж-
дение. Уволенный после этих 
громких событий Соловей около 
года «советовал» тресту «Киев-
горстрой», как вести дела, но, по 
последней информации, был уво-
лен и оттуда...

Тарас Новохатько, для «ОРД»

В ДЕПУТАТИ ЙШЛИ 
ВСІЄЮ «БРИГАДОЮ». 

ТА НЕ СКЛАЛОСЯ...
Кандидати до райради

Сучасні українські бізнесмени 
добре засвоїли дві речі:

— політика — найкращий біз-
нес;

— політика — найкращий за-
хист будь-якого бізнесу, відмінно-
го від політики.  

Тому так часто разом із «сімей-
ним підрядом» серед депутатів 
різних рівнів ми сьогодні спо-
стерігаємо так званий «корпора-
тивний підряд». Це — коли у де-
путати йдуть не просто чоловік, 
дружина, син чи дочка, кум, сва-
ха чи дядьки з тітками (а в деяких 
випадках ще й коханки,шофери 
та охоронці), а люди, пов’язані 
спільним бізнесом. Причому, 
йдуть в депутати саме тих міс-
цевих рад, на території яких 
протягом найближчих років зби-
раються розвивати свій бізнес. 
В першу чергу, це стосується, 
якраз, забудовників, бізнес яких 
тісно пов’язаний з певною тери-

ВІДОМОСТІ
про зареєстрованих кандидатів у депутати до Вишгородської районної ради Київської області

включених до виборчого списку Вишгородської районної у Київській області організації 
політичної партії «Громадський рух «Народний контроль»
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торією, частково залежить від рі-
шень місцевих органів влади та 
продовжується роками. Оскільки 
будь-який будинок потрібно спо-
чатку спроектувати, побудувати і 
здати в експлуатацію. 

У нашому випадку Н. Нечитай-
ло та К° в 2015 р. обрали міс-
цем майбутнього бізнесу Виш-
город та Вишгородський район, 
політичною метою, відповідно, 
Вишгородські районну та міську 
ради, а інструментом досягнен-
ня цієї «благородної» мети — 
політичну партію «Громадський 
рух «Народний контроль». Осе-
редки якої в районі і в місті, яку, 
як я розумію, повністю контролю-
вали (палкий привіт нардепу Д. 
Добродомову).

Отже, список кандидатів від 
цієї політичної партії до Вишго-
родської райради: Г. Майсурад-
зе (перший кандидат), Артем 
Глущенко, Олексій Калошин, 
Олександр Курмишов, Андрій 
Кучмійов, Олександр Осика, 
Юлія Павловська, Валерій 
Присяжний, Сергій Смагін.         

З Г. Майсурадзе, — заступни-
ком міського голови м. Вишневе 
та співзасновником Благодійної 
організації Міжнародний бла-

годійний фонд «Надія Київщи-
ни», якою керує Н. Нечитайло, 
— ми вже знайомі, про Артема 
Глущенко наша газета теж вже 
писала і не раз (наприклад, див. 
№18(234) від 5 вересня 2014 р.). 

Олексій Федорович Кало-
шин, згідно Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізич-
них осіб-підприємців та громад-
ських формувань, є засновником 
приватного підприємства «НПВ», 
зареєстрованого в м. Березань. 
Основний вид діяльності — ви-
робництво виробів з бетону для 
будівництва, також займається 
оптовою торгівлею будівельними 
матеріалами, роздрібною тор-
гівлею залізними виробами, фар-
бами та склом. Коротше кажучи, 
своя людина.

Олександр Васильович Кур-
мишов. Керівник ТОВ «Клініка 
сучасної медицини «Оптімал 
Хелс», «Територільного медич-
ного об’єднання м. Києва «Либід-
ське», комунального закладу 
Київської  обласної ради «Київсь-
кий обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф», Благодійної органі-
зації  «Благодійний фонд христи-
янської  гуманітарної місії «Руки 

допомоги», релігійної організації 
«Релігійна громада християн віри 
євангельської «Собор Христа» у 
Дніпровському районі м. Києва. 
Був помiчником у народного де-
путата Віталія Немілостівого (ВО 
«Батьківщина», 7 скликання).

Андрій Володимирович Куч-
мійов. Засновник та керівник 
ТОВ «ПРОФКОНСАЛТГРУП». 
Види діяльності товариства:  ре-
кламні агентства (основний), 
надання інших допоміжних ко-
мерційних послуг, надання в 
оренду й експлуатацію власно-
го чи орендованого нерухомого 
майна, управління нерухомим 
майном за винагороду або на ос-
нові контракту, консультування 
з питань комерційної діяльності 
й керування, посередництво в 
розміщенні реклами в засобах 
масової інформації, дослідження 
кон’юнктури ринку та виявлення 
громадської думки.

Про Олександра Осику ми 
вже розаповідали. 

Юлія Владиславівна Пав-
ловська. Як і про Артема Глу-
щенка, про Юлію Павловську ми 
писали не один раз. В останнє 
— згадували в зв’язку з прес-кон-
ференцією, організованою нею, 

А. Городницьким та О. Ільниць-
ким, під час якої вона показала 
відеозапис, начебто, переговорів 
О. Момота про хабар в 300 тисяч 
євро і передачу самого хабара. 
Після того, як як адвокати О. Мо-
мота знайшли справжнього Д. 
Семенчука і пред’явили його гро-
мадськості.

Так що, шановні читачі, ви ж 
розумієте, що флешка із опера-
тивними матеріалами слідства 
зовсім не випадково раптом опи-
нилася у громадської активістки 
Ю. Павловської? Враховуючи, що 
саме команда Н. Нечитайло (чи-
тай — Д. Мусієнка), до якої вона 
входить, на наш погляд, виступи-
ла замовником «справи Момота» 
(№10(289) від 3.06.2016 р.). 

Валерій Павлович Присяж-
ний.

Якщо пам’ятаєте — співзаснов-
ник (разом з Н. Нечитайло) ТОВ 
«Аверс ЛТД». Теж людина дале-
ко не випадкова.

Смагін Сергій Анатолійо-
вич.  Керівник ТОВ «КСФ №37», 
ТОВ «КСФ №22С», ТОВ ЗАВОД 
«ОЗОН», ТОВ «ПРОМИСЛОВА 
БАЗА «КИЇВСЬКА СПЕЦІАЛІЗО-
ВАНА ФІРМА №22».

В 2015 р. С. Смагін дійсно ви-

конував обов’язки директора 
Державного українського науко-
во-дослідного інституту фарфо-
ро-фаянсової промисловості, як 
вказано нижче.

Однак зараз, як тільки наби-
раєш назву цього підприємства в 
пошуковику Google, висвічується 
інформація Фонду держмайна 
України про те, що підприємство 
виставлено на приватизацію. А 
знаходиться воно, до речі, в са-
мому центрі м. Вишневе — рід-
ного містечка Н. Нечитайло та Д. 
Мусієнка... 

Кандидати до міськради
В списку кандидатів до Виш-

городської міськради політичної 
партії «Громадський рух «народ-
ний контроль» 2015 р. ми бачимо 
ті ж самі прізвища, що і до Вишго-
родської районної ради. Правда, 
першим кандидатом тут виступає 
сама Н. Нечитайло. Далі йдуть 
вже знайомі нам А. Глущенко, О. 
Курмашов, А. Кучмійов, Г. Майсу-
радзе, О. Осика, Ю. Павловська, 
В. Присяжний, С. Смагін.

Але є й три нових прізвища: А. 
Данілов, А. Китаїв, В. Мусієнко. 

Антон Євгенович Данілов. 
Вишгородець, інженер ТДВ 
«Компанія «Бест», яка заснована 
Олексієм і Оксаною Зіневич та 
керується Олексієм Зіневичем.

Андрій Олегович Китаїв. За-
сновник і керівник ТОВ »ДІАЛОГ 
ІНВЕСТ ГРУП» (дослідження 
кон’юнктури ринку та виявлення 
громадської думки (основний), 
надання інших допоміжних ко-
мерційних послуг, виробництво 
кіно- та відеофільмів, телевізій-
них програм, дослідження й екс-
периментальні розробки у сфері 
суспільних і гуманітарних наук, 
рекламні агентства, діяльність 
у сфері фотографії). Керівник 
ПП «ХРИЗОЛІТ ТРЕЙД», де є 
засновниками Діана Олегівна 
Китаїва та Михайло Михайло-
вич Кондратов (посередництво в 
торгівлі товарами широкого асор-
тименту, роздрібна торгівля в не-
спеціалізованих магазинах без 
переваги продовольчого асорти-
менту, надання інших індивіду-
альних послуг (основний).

Був помiчником у народних де-
путатiв О. Білозір та О. Марченко  
(«Наша Україна», 4 скликання).

Володимир Іванович Мусієн-
ко.

Батько Дениса Мусієнка, згідно 
партійного списку — заступник 
директора Державного Українсь-
кого науково-дослідного інститу-
ту фарфоро-фаянсової промис-
ловості. Бо батько й син — одна 
команда.

Отака от дружна команда од-
нодумців за допомогою партіїї 
«Громадський рух «Народний 
контроль» намагалася на місце-
вих виборах 2015 р. потрапити 
до Вишгородської районної та 
Вишгородської міської рад. Та — 
не склалося. Депутатом не став 
жоден з цих людей. 

Однак, зверніть увагу: одіозно-
го С. Солов’я в цих списках не-
має. Як немає і загадкової Інни 
Михайлівни Фасти...

В. Борзовець
(Продовження 

в наступному номері) 

ВІДОМОСТІ
про зареєстрованих кандидатів у депутати Вишгородської міської ради

включених до виборчого списку
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Забудова Вишгорода

(Початок на стор-х 1, 4-5)

Ще два роки тому газета «Рідне місто — Вишгород» М. Калінкіна 
ніщивно критикувала. А сьогодні його компанія БК «Профрембуд» 
активно забудовує місто. А газета «Вишгород» — її щосили рекламує...

Від редакції
Ми ще не раз повернемося до вище згаданого і дуже знаково-

го інтерв’ю О. Момота в газеті «Вишгород» та доданої до нього 
таблички. Яка, начебто, ілюструє та доводить повну непричет-
ність самого міського голови та наших депутатів до будівель-
ного свавілля в нашому місті. Ми будемо повертатися до цих 
витворів адміністративно-журналістського мистецтва до тих 
пір, поки не проаналізуємо весь список забудовників. І поки 
не зрозуміємо хто саме із забудовників і завдяки кому саме із 
нашої минулої і нинішньої влади знущається над нами і нашим 
містом, зводячи чергову багатоповерхівку на черговому, вкра-
деному у вишгородців, клаптику землі.  

Ні, ми зовсім не проти прогресу, розвитку міста і будівельних 
компаній. Ми лише проти корупції чиновників від архітектури, 
які плюють на будівельні норми. 

А ще ми проти злочинної бездіяльності чиновників, тим паче 
— іх співпраці із забудовниками. 

І — категорично проти того, щоб, співпрацюючи із забудовни-
ками, чиновники морочили виборцям голову, розказуючи, що, 
насправді, вони не співпрацюють з чиновниками, а боряться з 
ними. 

Бо політика — це зовсім не мистецтво брехати виборцям і 
імітувати бурхливу діяльність, працюючи на себе. Політика — 
це мистецтво говорити правду і полегшувати життя людям на-
стільки, наскільки це можливо.  

Пройшло всього два роки — і ТОВ «БК Профрембуд» із ком-
панії-порушника перетворилося в одного із головних забудов-
ників міста. І її реклама тепер — на 1-й сторінці комунальної 
газети «Вишгород»...                    

ПРАЦЮЮТЬ 
НА ЗАБУДОВНИКА, 

АЛЕ ПРИХОВУЮТЬ ЦЕ 
ВІД ВИБОРЦІВ

...Та чи хвилюють всі ці пробле-
ми наших депутатів разом з місь-
ким головою? Для того, щоб це 
зрозуміти, достатньо подивитися 
на результати поіменного голосу-
вання на 12-й та 15-й сесіях по 
проектах рішень про затверджен-
ня проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, 
цільове призначення яких змі-
нюється гр. Курілайтене В.І. 

12-та сесія. Всі, що проголосу-
вали — за! Просто небачена од-
ностайність, чи не так?   

А от на 15-й сесії частина де-
путатів утрималась, а С. Жадан, 
навіть, проголосував «проти». 
Причому, всі, хто утримався та 
проголосував «проти» належать 
лише до двох фракцій — «Само-
поміч» і «БЮТ». Окрім, хіба що, 
В. Шубки. Який, до речі, виявився 
єдиним представником «промер-
ської» «Волі», який не підтримав 
цей проект рішення...

Можливо, в когось виникне пи-
тання: а чому ж тоді, через два 
місяці після такого голосування 
О. Момот намагається в своєму 
інтерв’ю довести протилежне: що 
міська рада ніяк не може вплину-
ти на багатоповерхову забудову 
Вишгорода, оскільки земельні 

ділянки були виділені депутата-
ми минулих каденцій? 

Так саме тому і намагається. 
Тому, що добре розуміє: виборці 
незадоволені багатоповерхівка-
ми, що ростуть в місті, як гриби 
після дощу. Розуміє, бо сам, коли 
був «опозиціонером», на повну 
використовував цю тему для бо-
ротьби із колишнім мером. От і 
хоче якось дистанціюватися від 
цього процесу. 

Насправді ж, депутати разом 
з міським головою, як показує, в 
тому числі, й це голосування, не 
просто сприяють забудовникам 
і співпрацюють з ними. Вони ще 
й рекламують їх бурхливу діяль-
ність в комунальній газеті, яка 
виходить за наш з вами рахунок, 
шановні читачі! 

Ось номер 25(1132) газети 
«Вишгород» від 24 червня ц. р. 
Перша сторінка. Її третину (вни-
зу) займає реклама «Профгруп». 
Що таке «Профгруп» можна зро-
зуміти, якщо зайти на сайт цієї 
організації. Там, зокрема, зазна-
чено: «Жилой Комплекс биз-
нес-класса «Борисо-Глебский» 
в центре города Вышгород, ул. 
Школьная 73-а официально стал 
партнером компании ТОВ «Prof-
Group»( БК Профрембуд)...».

Іншими словами, ТОВ «Prof-
Group» — це і є ТОВ «БК Проф-
рембуд)...». Отак.

Просто і зі смаком.

Ну, і окремого коментаря вима-
гає особливий метод адміністра-
тивно-бюрократичного шахрай-
ства, до якого вдалася міська 
рада, «виправдовуючи» розмі-
щення в торгівельній зоні міста 
житлової багатоповерхівки. З їх 
міськрадівської, абсолютно ди-
кої, на наш погляд, точки зору, 
для того, щоб «закрити» це пи-
тання, забудовнику достатньо... 
розмістити на першому поверсі 
торгівельно-офісні приміщення. 
Ну, це, приблизно те ж саме, що 
в зоні рекреації, де небудь в пар-
ку, «всобачити» багатоповерхівку 
з солярієм на першому поверсі. 
Або, наприклад, лазнею. Хотіли 
рекреацію? Отримуйте! Хитро? 
Ще б пак!

Ну, ти і придумав, можливо 
скаже хто-небудь з вас, шановні 
читачі. Навіть у нас, із нашими 
вкрай знахабнілими і паталогічно 
жадібними чиновниками таке не-
можливо!

Вважаєте, що неможливо? 
Даремно. Але це — вже зовсім 
інша, наступна історія...

З ТОЧКИ ЗОРУ 
УМОВНОГО СПОСОБУ... 

Звичайно, історія не визнає 
умовного способу. І, все ж, да-
вайте уявимо собі, що міська 
рада на чолі з О. Момотом пішла, 
якогось дива, не на зустріч ТОВ 
«БК Профрембуд» з його черго-
вою багатоповерхівкою, а наз-
устріч міській громаді. Що там 
могло б бути, на цій ділянці в 40 
соток, практично в самому центрі 
міста? Та що завгодно! Врахову-
ючи, що це, мабуть, — єдина зе-
мельна ділянка з таким унікаль-
ним розташуванням. 

Відповідно зонінгу, тут міг би 
бути супермаркет, торгівельні 
ряди, спеціальне місце для яр-
марку (і територія зручніша, ніж 
на вул. Шолуденка, і до центру 
міста ближче). Або, чому б, на-
приклад, не великий сучасний 
торгівельно-розважальний центр 
на 2-3 поверхи, подібний до Дрім 
Тауну, Гуліверу чи «Sky mall»? 
Нехай не такий великий і розкіш-
ний, але — справжній: з кафеш-
ками, бутіками, макдональдсом 
і харчовими закладами, де були 
б представлені різні світові кух-
ні, розважальним центром для 
дітей, ролледромом,  сучасними 
тренажерним і кінозалом? Чому 
знову багатоповерхівка з черго-
вою «Біллою» чи «Еко» на пер-
шому поверсі? 

Хто, коли і на яких підставах 
вирішив, що маленький, тихий, 
зелений Вишгород, практич-
но, курортне містечко на березі 
Київського моря повинно бути 
хоатично і безсистемно забудо-
ване багатоповерхівками і має 
перетворитися на якусь карика-
туру на столичну Троєщини? Ка-
рикатуру тому, що на Троєщині 
є багатоповерхівки-монстри, але 
й є і простір: широченні вулиці і 
величезні подвір’я. А у Вишгороді 

такого простору немає і ніколи не 
буде. А ще тому, що в місті ніколи 
не було і немає архітектора, який 
би контролював, щоб новобу-
дови не спотворювали місто, а, 
навпаки, прикрашали його, «впи-
суючись» в його неповторний, 
унікальний ландшафт і чарівні 
пейзажі... Що стосується район-
них чиновників від архітектури, які 
відповідали за загальний вигляд 
міста, то вони протягом років, 
швидше, керувалися забаганка-
ми грошовитих забудовників, а 
не інтересами міської громади. І, 
що цікаво, — знаходили раніше і 
продовжують знаходити зараз в 
міській раді підтримку більшості 
депутатів...   

  
 ВИСНОВКИ

1. Фактично, О. Момот обдурив 
виборців, обіцяючи їм, у випадку 
свого обрання міським головою, 
наведення порядку із забудовою 
міста. Насправді, замість цього 
він з якихось причин почав актив-
но співпрацювати з ними, вико-
ристовуючи для цього всі наявні 
можливості, від апарату міськви-
конкому до комунальної газети 
«Вишгород».

2. В центрі співробітництва з 
забудовниками стоять дві депу-
татські комісії — з питань регулю-
вання земельних відносин та охо-
рони навколишнього природного 
середовища та з питань страте-
гії розвитку міста, будівництва, 
транспорту та зв’язку, очолювані, 
відповідно, «свободівцем» Ю. 
Городиським та «ляшковцем» 
С. Пінчуком. Саме завдяки цим 
комісіям, які, фактично, саботу-
ють наведення в місті порядку із 
забудовниками, відбуваються всі 
депутатські оборудки щодо хао-
тичної і безсистемної забудови  
Вишгорода багатоповерхівками.

3. Сам О. Момот намагаєть-
ся факт співробітництва із біль-
шістю забудовників приховати. 
Саме такою незграбною спробою 
виправдати власну бездіяльність, 
бездіяльність апарату виконко-

му, самого виконкому та ради, 
приховати таке співробітництво 
було його інтерв’ю, надруковане  
10 грудня 2016 р. в №49(1103) 
комунальніої газети «Вишгород»  
під назвою «Популізму не місце у 
місцевому самоврядуванні».

4. Насправді у депутатів міської 
ради були всі можливості недо-
пустити будівництво ЖК «Бори-
со-Глібський». Однак, з якихось 
причин вони, навпаки, своїми 
рішеннями з одного боку, та без-
діяльністю — з іншого, сприяли 
цьому будівництву.

5. По факту сьогодні у Виш-
городській міській раді відсутня 
конструктивна та послідовна 
опозиція, яка могла б протистоя-
ти деструктивному курсу міської 
ради на безсистемну і хаотичну 
забудову міста багатоповерхів-
ками. Єдина фракція, яка на-
магається це робити — «Само-
поміч». Однак, замість того, щоб 
викривати всі оборудки в цьому 
напрямку депутатської більшості 
напередодні сесій, попереджу-
ючи про це громадскість, вона 
часто обмежується «мовчазним 
протестом» і індивідуальним 
«протестним» голосуванням.

ЩО РОБИТИ?
Із ситуації, що склалася в місті, 

є два виходи.
Перший. Спробувати змусити 

О. Момота та депутатів працюва-
ти на місто, а не на забудовників. 
Для цього потрібно відслідко-
вувати кожен їх крок, особливо, 
коли йде мова про «земельні» 
питання. Щоб «виловлювати» ті 
проекти рішень, які приймаються 
в інтересах забудовників, хоча в 
них і не йдеться про безпосеред-
нє виділення землі під чергову 
багатоповерхівку.

Другий. Змінити і міського голо-
ву, і депутатський корпус, приве-
сти до влади в місті людей, які б 
на ділі, а не на словах відстоюва-
ли інтереси громади. А не забу-
довників.

В. Борзовець   


