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Стадіон місту повернули. Для учасників АТО 
9 ділянок знайшли, однак, міський голова 
на чотири з них наклав «вето»...

(Продовження на стор-х 3, 4-5)

У районній раді

(Продовження на стор-х 6-7)

На перше пленарне засідання 12-ї сесії міської ради, яка від-
булася 7 липня 2016 р., прийшли... 19 депутатів (20-й — міський 
голова, ще двоє підійшли пізніше).

Не з’явилися: Т. Бражнікова, В. Виговський, Т. Войтович, Ю. 
Дрьомін, С. Жадан, Ю. Колодзян, В. Костюченко, В. Лісогор, О. 
Лісогор, М. Макаренко, О. Поліщук, В. Шубка, І. Шубко.

Звичайно, це, з одного боку, ускладнило роботу сесії, з ін-
шого —  неймовірно «підвищило» вагу кожного голосу тих, хто 
на сесію з’явився. Не кажучи вже про найменші фракції, у яких 
з’явилася можливість просто блокувати ті чи інші рішення.  

І, наприклад, фракція «Свобода» (що складається, нагадаю, 
з трьох чоловік), яка при нормальній явці депутатів мало що 
вирішує,  негайно цим скористалася, заблокувавши прийняття 
першого ж проекту рішення... 

12 сесія міськради

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ 
ЗАСІДАННЯ, 7.07.16 

А першим, до речі, розглядався 
проект рішення, який значився у 
порядку денному сесії останнім, 
83-м (через свою важливість), і 
називався «Про орендну плату 
за землю у м. Вишгороді». Вза-
галі, депутати вирішили спочатку 
розглянути півтора десятки над-
важливих рішень, в тому числі 
тих, що стосуються формування 
бюджету, потім — питання щодо 

виділення земельних ділянок 
«атошникам», а вже після цього 
— всі інші «земельні» та інші пи-
тання. 

НАДВАЖЛИВІ ПИТАННЯ 
Суть першого «надважливого» 

питання, за словами доповідача 
О. Рачинського, була в тому, що 
міськвиконком пропонує внести 
зміни до Положення про оренду 
земельних ділянок у м. Виш-
городі та порядок розрахунку 

орендної плати за земельні 
ділянки шляхом зниження по-
датку на оренду землі для кори-
стувачів великими земельними 
ділянками (промисловість) з 8-ми 
до 4-х відсотків від нормативної 
грошової оцінки земельної ділян-
ки, що, по-перше, буде стиму-
лом переходу від користування 
землею до орендних відносин, 
по-друге, дозволить привабити 
інвесторів взагалі. А тим промис-
ловцям, які опинилися на тери-
торії Новопетрівської сільської 
ради (в період з 2002 по 2008 р. 
завдяки РДА) — перереєструва-
тися у Вишгороді. 

Окрім того, орендну плату за сі-
нокосіння пропонувалося підняти 
до 12%.

Однак, на цю пропозицію од-
разу відреагувала В. Парчук, 
попередивши, що «Свобода» не 
підтримує цю пропозицію, бо «ми 
проти зниження орендних ставок 
для крупних підприємців. І ми 
втрачаємо в рік до 1 млн. грн.». 

Також В. Парчук поцікавилася 
хто саме з підприємців звернувся 
до міськради з таким проханням. 

На що О. Момот, в свою чергу, 
поцікавився у В. Парчук хто саме 
їй нарахував цей мільйон. 

Зате О. Рачинський повідомив 
присутнім, що з 2013 по 2016 р.р. 
по цій ставці (8%) не було підпи-
сано жодного договору оренди. 

В. Парчук запропонувала вирі-
шувати по кожному підприємству 
окремо, але О. Рачинський пояс-
нив, що це протирічить законо-
давству.

«У нас склался ситуація, коли 
магазини та ресторани, які за-
ймають по 10-15 соток мають 
6%, а фірми, що користються 2-3 
гектарами, — 8%. У всіх сусідів, 
з якими ми спілкувалися, вивча-
ючи їх досвід, навпаки — у про-
мисловців орендні ставки менші, 
ніж у торгівців», — зауважив О. 
Рачинський.  

Незважаючи на це, «Свобо-

Все, що знаходилось за окружною дорогою цього півострова (синій колір), в СРСР вважалося захисною прибережною смугою 
і у приватну власність не роздавалося. В 2009 р. представники колишньої міської влади вирішили по іншому. І роздали майже 
сотню земельних ділянок, фактично, в захисній прибережній смузі. Голова «земельної» комісії Ю. Городиський спробував про-
довжити цю справу: червоним визначено чотири ділянки для «атошників»

У минулому номері нашої 
газети в репортажі із сесії 
районної ради («Те, що 
залишки корпусу корабля 
«Матюшенко» заважають 
ТОВ «Фінбоу Днепр», цілком 
зрозуміло. Питання в тому, 
що саме вони заважають 
зробити...») ми розповіли 
про те, що депутати районної 
ради відмовилися погодити 
КП Вишгородської райради 
«Навчально-спортивна база» 
списання з обліку основних 
засобів залишки річкового 
судна «Матюшенко» і здати 
його у вигляді металобрухту. 
Що, за словами голови «ко-
мунальної» комісії райради 
О. Дзюби, дозволило б «ви-
тягти комунальне підприєм-
ство з боргової ями і попере-
дити подальше розкрадання 
комунального майна». 

Власну «принципову» 
позицію з цього приводу на 
сесії озвучила І. Побідаш, 
яка звинуватила ТОВ «Фін-
боу Днепр» в тому, що його 
керівники давно мріють 
позбавитися майна дитячої 
вітрильної школи, яка знахо-
диться на земельній ділянці, 
орендованій підприємством 
«ще з 2004 року». Хоча добре 
знала, що нинішні власники 
підприємства володіють ним 
лише з 2011-го. 

Звинувачення ТОВ «Фінбоу 
Днепр», — і ті, про які йдеть-
ся, і інші, — лунають з боку 
І. Побідаш і К° далеко не в 
перше. Отже, ми вирішили, 
нареші, розібратися чого, 
все таки, насправді хоче 
товариство, і яке майбутнє 
чекає в зв’язку з цим дітей, 
які бажають займатися на 
орендованій ним території 
вітрильним спортом.

З цією метою ми зустріли-
ся з директором ТОВ «Фін-
боу Днепр» В. Наливайком.

ТОВ «Фінбоу 
Днепр»: друг 
чи ворог
дітей, 
які обрали
вітрильний
спорт? 
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Увага!

У ВР України

З метою посилення 
безпеки навчальних 
закладів області до 1 
вересня 2016 року у всіх 
дитячих садках та загаль-
ноосвітніх школах регіону 
денної форми навчання 
будуть встановлені три-
вожні кнопки Державної 
служби охорони України.

«Зараз ми активно готує-
мося до наступного навчаль-
ного року і для того, і аби 
посилити режим безпеки у 
дитсадках та школах області 
під час перебування дітей, 
прийняли рішення встанови-
ти «тривожні кнопки. Потріб-
но дбати не лише про якість 
навчально-виховного проце-
су, але і про безпеку наших 
дітей», — сказав перший 
заступник голови Київсь-
кої обласної державної ад-
міністрації Лев Парцхаладзе.

За його словами, найближ-
чим часом також планується 
забезпечити школи регіону 
камерами відеоспостере-
ження з можливістю доступу 
до них батьків. 

«Всі батьки хочуть бути 
впевненими в тому, що поки 
їх дитина в школі — вона у 
повній безпеці. Тому також 
поступово встановлювати-
мемо камери відеоспосте-
реження, до перегляду яких 
через мережу Інтернет ма-
тимуть доступ і батьки. Така 
практика сьогодні вже діє 
в багатьох школах», — під-
сумував перший заступник 
очільника області. 

На сьогоднішній день у 
Київській області працюють 
734 школи денної форми на-
вчання та 736 дитячих сад-
ків.

Наш кор.

Раніше під час розгляду 
проекту бюджету-2016 пар-
ламент позбавив Спеціалі-
зовану медико-санітарну 
частину № 16 Міністерства 
охорони здоров’я України 
державного фінансування, 
передавши її на місцевий 

11 липня ц. р. працівни-
ками відділу організації 
реєстраційно-екзаменацій-
ної діяльності та взаємодії 
із суб’єктами господа-
рювання регіонального 
сервісного центру МВС в 
Київській області повтор-
но проведено теоретичні і 
практичні заняття з питань 
перевезень небезпечних 
вантажів автомобільним 
транспортом. 

Мета занять — підвищення 
кваліфікації працівників те-
риторіальних сервісних цен-
трів області, набуття ними 
необхідних вмінь та навичок 
огляду транспортних за-
собів, що перевозять небез-
печні вантажі, отримання до-
даткових теоретичних знань 
відповідно до Європейської 
Угоди про міжнародне до-
рожнє перевезення небез-
печних вантажів (ДОПНВ) 
та «Правил дорожнього 
перевезення небезпечних 
вантажів», затверджених 
наказом МВС України від 
26.07.2004 №822.

Провідний спеціаліст РСЦ 
МВС в Київській області І. 
Семенець провів заняття 
на тему «Загальні вимоги 
до транспортних одиниць 
та їх обладнання, підста-
ви для видачі/продовження 
Свідоцтв про допущення 
транспортних засобів до пе-
ревезення визначених не-
безпечних вантажів, наказу 
МВС від 26.07.2004 №822 
«Про затвердження Правил 
дорожнього перевезення не-
безпечних вантажів».

Спеціаліст РСЦ МВС в 
Київській області О. Старо-
стенко нагадав про основні 
зміни в наказі МВС України 
від 21.03.2008 №130 «Про 
убезпечення перевезення 
небезпечних вантажів авто-
мобільним транспортом», які 
внесені наказом МВС Украї-
ни від 14.04.2016 № 303».

Практичні заняття прово-
див викладач Білоцерківсь-
кого технічного коледжу 
ТСОУ України О. Кучерук. 
Вони включали в себе на-
глядний приклад огляду 
транспортної одиниці, яка 
задіяна в перевезенні не-
безпечних вантажів. Так, з 
метою наближення до прак-
тичного застосування знань 
було представлено шість 
транспортних одиниць різ-
них марок для перевезення 
небезпечних вантажів різних 
класів.

За результатами проведе-
них занять працівники тери-
торіальних сервісних центрів 
МВС в Київській області на-
були додаткові знання, які 
вони будуть застосовувати 
під час надання адміністра-
тивних послуг.

Регіональний сервісний 
центр МВС в Київській об-
ласті і в подальшомупланує 
систематично підвищувати 
рівень кваліфікації своїх пра-
цівників на різних організа-
ційних щаблях, проходжен-
ня якого дасть можливість 
покращити процес надання 
адміністративних послуг.

Прес-служба Регіональ-
ного сервісного центру 
МВС в Київській області

Моя поліція...
Як перевозити 
небезпечні 
вантажі

Медико-санітарну частину у зоні відчуження 
повернуто на фінансування з державного бюджету

Верховна Рада прийняла у цілому законопроект 4450 
щодо збільшення видатків на надання медичної допо-
моги працівникам зони відчуження за рахунок резерву 
коштів медичної субвенції. 

За відповідну ініціативу народного депутата Ярос-
лава Москаленка 14 липня 2016 р. проголосувало 252 
парламентарії.

бюджет Іванківського району 
Київської області.

Хоча Зона відчуження і пе-
ребуває у складі Іванківсь-
кого району, СМСЧ № 16 
обслуговує виключно пра-
цівників зони відчуження, 
які працюють вахтовим ме-

тодом, і є мешканцями усіх 
регіонів України.

Мова йде про майже 10 
тисяч працівників, на ме-
дичне обслуговування яких 
Іванківський район просто 
не має фінансової спромож-
ності, адже є депресивним і 

дотаційним.
У зв’язку з цим, з початку 

2016 року медикам СМСЧ № 
16 навіть не виділено коштів 
на заробітну плату.

«Для того, щоб виправи-
ти ситуацію, ми ініціювали 
збільшення видатків на на-
дання медичної допомоги 
працівникам Зони відчужен-
ня на суму 10 млн гривень 
за рахунок перерозподілу 
резерву коштів медичної 
субвенції», — повідомив Я.
Москаленко.

Тогда съёмочная группа 
112 телеканала тоже по воле 
случая оказалась под окна-
ми моего дома в момент, ког-
да «титушки» проводили там 
пикет. Коллегам просто не 
повезло — меня не взорва-
ли. А сьёмочная группа «17-
го канала» проявляет завид-

Единственное, что объединяет Бузину 
и Шеремета — известность у российской аудитории

Съёмочная группа 17 телекана-
ла «по воле случая» оказалась на 
месте гибели журналиста Павла 
Шеремета практически в момент 
события — и по доброте душевной 
готова делиться кадрами со всеми 
желающими. Это удивительное 
совпадение напомнило мне о соб-
ственном неприятном опыте времён Майдана... 

ную оперативность уже два 
раза — и в момент убийства 
Бузины, и в момент убийства 
Шеремета.

Это воспоминание о схо-
жей роли двух телеканалов, 
чья повестка дня удивитель-
но совпадает с повесткой 
дня соседнего государства, 

натолкнуло меня на другую 
параллель — об удивитель-
ной схожести убийств Олеся 
Бузины и Павла Шеремета. 
Казалось бы, совершенно 
разные люди — с различ-
ной судьбой, политическими 
взглядами, кругами обще-
ния. С совершенно разным 
отношением к Украине и её 
будущему. Единственное, 
что их объединяет — это 
известность у российской 
аудитории. Олесь в послед-
ние годы жизни вообще не 
вылезал из российских те-
леэфиров, причём всегда 
представлялся там в каче-

стве украинского писателя и 
публициста. Павел провёл в 
российском телеэфире куда 
больше времени, чем в укра-
инском. И когда российские 
официальные лица и пропа-
гандисты говорят о его смер-
ти — аудитория точно пони-
мает, о ком идёт речь.

Поэтому Маша Захарова 
совершенно права, когда 
говорит что Украина — как, 
впрочем, и Россия — пре-
вращается в братскую моги-
лу журналистов.

Просто могильщики одни и 
те же. По воле случая.

В. Портников

До 1 вересня 
у  школах 
та дитсадках 
області 
з’являться 
«тривожні 
кнопки»

Висловлюємо щирі  
співчуття народному де-
путату України Яросла-
ву Москаленку у зв’язку 
з передчасною втратою 
батька. 

Поділяємо Вашу скор-
боту в цю важку годину. 
Бог кличе до себе най-
кращих... До цього ніколи 
не можна бути готовим... 
Нехай світла пам’ять 
про Миколу Дмитровича 
назавжди залишиться в 
серцях близьких і друзів. 
Сил і мужності Вам і 
Вашій родині...

Колектив офісу 
народного депутата 

України Ярослава 
Москаленка,

Секретаріат 
депутатської групи 

«Воля народу»,
 Спортивна родина 

ФК «Діназ»,
Редакція газети 

«На самом деле»,

Земельні схеми: мер Ірпіня втік з країни, 
а в мера Бучі йде обшук...

Генпрокуратура проводить обшук у мера Бучі Ана-
толія Федорука, а тим часом пов’язаний із ним через 
«земельну схему» мер Ірпеня Володимир Карплюк утік 
із країни.

Про це 21 липня повідомив у Фейсбуці народний 
депутат Володимир Ар’єв.

«З 6 ранку Генпрокура-
тура проводить обшук у 
сумнозвісного мера Бучі 
Анатолія Федорука у справі 
схематозного викрадення 
900 гектарів лісу в Київській 
області. Його подільник, ще 
сумнозвізніший мер Ірпеня 
Володимир Карплюк — той 
який захоплював владу у 
Коцюбинському та органі-
зовував побиття активістів 
— залишив країну. Пацани 

ховалися за нормальним та-
ким парканом, навіть вищим 
за той, що у Ляшка. Не допо-
могло», — написав він.

Нагадаємо, на початку 
квітня депутати селищної 
ради смт. Коцюбинське усу-
нули з посади голови селищ-
ної ради Ольгу Матюшину. 
За даними ЗМІ, Матюшина 
подала дві заяви до пра-
воохоронних органів щодо 
незаконного захоплення се-

лищної ради та незаконного 
виготовлення нової печатки. 
Крім того, селищна голова 
подала позов до суду, щодо 
визнання рішення ради щодо 
виголошення їй недовіри не-
законним.

14 квітня 2016 року Верхов-
на Рада ухвалила постанову 
«Про дострокове припинен-
ня повноважень Коцюбинсь-
кої селищної ради у зв’язку 
з діями, що порушують Кон-
ституцію України та закони 
України, підривають принци-
пи місцевого самоврядуван-
ня, та суперечать інтересам 
територіальної громади смт. 
Коцюбинське, і призначен-

ня позачергових виборів». 
Парламент достроково при-
пинив повноваження Коцю-
бинської селищної ради і 
призначив позачергові вибо-
ри селищної ради на остан-
ню неділю 90-денного тер-
міну з дня набуття чинності 
цієї постанови.

14 травня в Коцюбинсько-
му відбулися зіткнення між 
правоохоронцями, які про-
водили слідчі дії в селищній 
раді Коцюбинського, і при-
хильниками партії «Нові об-
личчя» та мера Ірпеня Воло-
димира Карплюка.

Укрінформ

Феміда

Вбивство журналіста

В убийстве Шеремета надо искать след Путина: 
в России назвали три признака

По словам оппозиционе-
ра, Шеремет не занимался 
расследованиями, он писал 
блоги, аналитику, делал ре-
портажи, так что вряд ли он 
перешел дорогу кому-то из 
украинских политиков. Кро-
ме того, он сомневается в 
том, что вместо Шеремета 
хотели убить руководителя 
УП Алену Притулу, посколь-
ку Шеремет всегда ездил на 
этой машине, убийцы навер-
няка об этом знали. Также 
Яшин считает, что прези-
дент Беларуси Александр 
Лукашенко вряд ли стал бы 
прикладывать руку к убий-
ству Шеремета. «Лукашенко 
человек рациональный, и в 
данный момент он очевид-

Российский оппозиционный политик Илья Яшин счи-
тает, что в качестве основной версии убийства украин-
ского журналиста Павла Шеремета следует рассматри-
вать российский след. Об этом сообщает ONLINE.UA 
со ссылкой на Facebook Яшина. 

но не заинтересован в таком 
скандале. Шеремет хоть и 
раздражал президента Бе-
ларуси, но точно не наносил 
его власти ощутимого вре-
да», — написал российский 
оппозиционер. Причаст-
ность российских спецслужб 
Яшин считает наиболее 
правдоподобной версией по 
трем причинам. «Во-первых, 
киллеры действовали пре-
дельно профессионально. 
Взрывное устройство было 
установлено идеально и 
сработало таким образом, 
что не оставило Шеремету 
шансов выжить — при этом 
никто из случайных прохо-
жих не пострадал. Техниче-
ское исполнение убийства 

явно свидетельствует о 
высоком уровне исполните-
лей и указывает на почерк 
спецслужб», — написал 
он. Политик подчеркнул, 
что у путинцев был мотив. 
«Во-вторых, у вероятных 
российских заказчиков убий-
ства был явный мотив. Да-
вайте называть вещи свои-
ми именами: режим Путина 
продолжает холодную войну 
против Украины. Расправа 
над известным журнали-
стов в самом центре Киеве 
дестабилизирует политиче-
скую обстановку в стране и 
бьет по репутации властей. 
Обратите внимание, как 
старательно кремлевская 
пропаганда раскручивает 
тему неспособности коман-
ды Порошенко обеспечить 
безопасность прессы. На-
верняка и оппозиция внутри 
Украины будет ставить это в 

вину своему президенту (и 
не безосновательно)», — от-
метил Яшин. По его словам, 
убийство Шеремета — не-
двусмысленный сигнал всем 
россиянам, в частности жур-
налистам, которые нашли 
убежище в Украине. «В-тре-
тьих, убийство Шеремета — 
недвусмысленное послание 
тем российским гражданам, 
что эмигрировали в Киев и 
продолжают критиковать ре-
жим Путина, находясь (как 
им кажется) в безопасности 
на территории соседнего го-
сударства. Гибель Шереме-
та в явном виде дает понять 
всем российским эмигран-
там в Украине, что это не 
более чем иллюзия безопас-
ности. Теперь все понимают: 
убивать критиков Путина мо-
гут не только напротив Крем-
ля, но и в центре Киева», — 
резюмировал он. 
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да» при голосуванні одностайно 
утрималася і проект рішення не 
був підтриманий. Всі інші депута-
ти проголосували «за».

Другим депутати розглянули 
проект рішення про розірван-
ня Договору оренди земель-
ної ділянки від 13 червня 2014 
р. загальною площею 3,2640 
га для експлуатації, будівни-
цтва та реконструкції стадіо-
ну за адресою: Київська обл., 
м. Вишгород, вул. Шолуден-
ка, 12, укладеного між Вишго-
родською міською радою та 
Всеукраїнською спортивною 
громадською організацією 
«Федерація футболу України» 
(далі Договір) відповідно до 
умов п.п. 10.4-10.5 даного До-
говору.

Договір було розірвано. 
Стадіон «Енернгетик» — повер-
нуто у власність вишгородської 
громади.

Третім було розглянуто проект 
рішення «Про внесення змін до 
рішення Вишгородської місь-
кої ради № 2/11 від 14.12.2015 
року «Про звільнення від спла-
ти земельного податку».

Ним пропонувалося внести 
зміни до рішення Вишгородсь-
кої міської ради №2/11 від 14.12. 
2015 р. «Про звільнення від спла-
ти земельного податку» із зміна-
ми та доповненнями внесеними в 
рішення в такій редакції:

«2. Звільнити від сплати зе-
мельного податку державні під-
приємства, установи, організа-
ції на території Вишгородської 
міської ради, які повністю або 
частково утримуються за ра-
хунок коштів державного бюд-
жету».

Депутати проект рішення не 
підтримали.

Наступним сесія розглянула 
проект рішення «Про встанов-
лення ставок земельного по-
датку в м. Вишгороді на 2017 
рік».

О. Момот нагадав, що минулого 
року всім землекористувачам, які 
в порушення Земельного кодек-
су, що зобов’язував останніх ще 
до 1.01.2008 р. перейти з «кори-
стування землею» на «оренду», 
було дано рік на переоформлен-
ня земельних ділянок. Хто цього 
не зробив, буде платити 12% від 
нормативної грошової оцінки зе-
мельної ділянки на місяць.

Однак, і цей проект рішення де-
путати не підтримали:

(Продовження. 
Початок на стор.1)

— О. Клавдієнко та О. Крав-
ченко — не проголосували;

— М. Мельник, М. Підвисо-
цький, О. Семенов, А. Шока — 
утрималися.

Нарешті, депутати не підтри-
мали проект рішення «Про ут-
ворення тендерного комітету 
Вишгородської міської ради (роз-
глянули в кінці засідання). Утри-
малася фракція «Свобода» в 
повному складі (В. Парчук, Ю. 
Городиський, В. Круковець) і 
О. Ростовський.

Проектом рішення «Про вста-
новлення податку на нерухоме 
майно, відмінне від земель-
ної ділянки в м. Вишгороді на 
2017 рік» депутатам, фактично, 
пропонувалося звільнити від 
оподаткування окремі категорії 
громадян (учасники АТО, окремі 
категорії «чорнобильців» і т. ін.).  

Депутати проект рішення під-

на видатки по благоустрою міст, 
сіл, селищ та оплати послуг (крім 
комунальних).

Було збільшено кошторисні 
призначення на суму 550 тис. 
грн. на видатки по проведенню 
робіт, пов’язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням автомобільних доріг.

У зв’язку з рішенням Комісії з 
питань комунального господар-
ства, благоустрою міста, були 
внесені кошторисні призначення 
на впровадження засобів обліку 
витрат теплової енергії, а саме:

— видатки на впровадження 
засобів обліку витрат та регулю-
вання споживання води та тепло-
вої енергії (КП «Управляюча ком-
панія) — 150 тис. грн.

Було збільшено кошторисні 
призначення на суму 152 тис. 
390 грн. на видатки на покриття 
витрат з оформлення договорів 

по капітальному ремонту об’єктів 
благоустрою;

— збільшено кошторисні при-
значення на суму 5 млн. 850 тис.   
грн. для виконання робіт з капре-
монту доріг в місті.

У зв’язку з рішенням Комісії з 
питань комунального господар-
ства, благоустрою міста, внести 
кошторисні призначення на впро-
вадження засобів обліку витрат 
теплової енергії, а саме:

— видатки на впровадження 
засобів обліку витрат та регулю-
вання споживання води та тепло-
вої енергії (КП «Управляюча ком-
панія) — 150 тис. грн.

Здійснено перерозподіл видат-
ків спецфонду бюджетних уста-
нов у межах річного бюджету, а 
саме: 

— збільшено видатки на суму 
950 тис. грн. (благоустрій міст, 
сіл, селищ, придбання обладнан-

Реєстру, надання доступу до 
Реєстру, забезпечення збере-
ження та захист даних, що мі-
стяться у Реєстрі відповідно до 
Закону України «Про свободу пе-
ресування та вільний вибір місця 
проживання в Україні» та інших 
нормативно-правових актів  у 
сфері реєстрації місця прожи-
вання/перебування.». 

Депутати внесли зміни до рі-
шення №2/5 від 14 грудня 2015 
року «Про затвердження струк-
тури виконавчих органів ради, 
загальної чисельності апарату 
виконавчого комітету міськра-
ди VIІ скликання» (на одну оди-
ницю збільшили кількість дер-
жреєстраторів).

Розгляд проекту рішення «Про 
затвердження нової редакції 
статуту комунального під-
приємства міськради  «Више-
гір» сесія відклала.

Проект рішення «Про внесен-
ня змін до Детального плану 
території житлового кварталу з 
розміщенням громадських за-
кладів по вул. Шкільна (орієн-
товною площею 4,0 га)» було 
відкладено з причини відсутності 
висновку профільної комісії.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО
Початок обговорення питань 

виділення 9-ти земельних діля-
нок для «атошників» та їх сімей, 
— чотири в СТ «Лісова поля-
на» і п’ять на території масиву 
«Дніпро», — не віщував нічого 
поганого.

Депутати проголосували за 
надання дозволу Володимиру 
Кириченку, Олегу Кузьменку, 
Олександру Кікіну та Валерію 
Оржаховському на розробку про-
ектів землеустрою щодо відве-
дення у власність для ведення 
садівництва земельних ділянок 
орієнтовною площею відповідно 
0,049, 0,0462, 0,0490 та 0,0462 га 
в СТ «Лісова поляна». В жодно-
го присутнього в сесійній залі це 
ніяких питань не викликало.

Перед обговоренням виділен-
ня п’яти земельних ділянок на 
території масива «Дніпро» слова 
попросив голова Асоціації учас-
ників АТО Д. Париж. Наведу його 
виступ повністю:

«Слава Україні! В першу чергу 
хотів би звернутися до дачників. 
Знаєте, я не один раз говорив і 
ще раз наголошую: якщо наші ін-
тереси ідуть врозріз з інтересами 
громад, я вважаю це неприпусти-
мим. Ми воювали не за землю, 

тримали. 
Сесія, також, підтримала про-

ект рішення «Про встановлен-
ня єдиного податку... на 2017 
рік» (10% і 20% від розміру міні-
мальної заробітної плати).

Депутати встановили збір за 
місця для паркування транс-
портних засобів в місті на 2017 
рік (за 1 день такої діяльності — 
за 1 кв. м 0,03% мінімальної за-
робітної плати).

Сесія встановила туристич-
ний збір на 2017 рік.

Депутати встановили ставки 
акцизного податку з реалізова-
них суб’єктами господарюван-
ня роздрібної торгівлі підак-
цизних товарів на 2017 р. (0,042 
євро за 1 літр). 

Сесія встановила транспорт-
ний податок на 2017 рік

Депутати внесли зміни до 
рішення міськради №3/5 від 
25.12.2015 року «Про Вишго-
родський міський бюджет на 
2016 рік».

Відповідно, частину вільного 
залишку коштів загального фон-
ду міськбюджету у розмірі 1 млн. 
952 тис. 390 грн. було спрямова-
но для здійснення фінансування 
видатків з міського бюджету від-
повідно до міських програм: 

Було збільшено кошторисні 
призначення на суму 1 млн. грн. 

оренди земельних ділянок та по-
дальшої орендної плати (згідно 
листа від директора КП «Коорди-
наційного центру з будівництва 
та земельних питань» № 28 від 
17 червня 2016 р.).

Було збільшено кошторисні 
призначення на суму 100 тис.  
грн. на видатки на покриття ви-
трат на поїздку дітей для участі у 
Чемпіонаті Європи з танців (згід-
но листа від директора танцю-
вального колективу «Клерико» № 
443 від 25.05.2016 р.).

2. На підставі висновку фінан-
сово-бухгалтерського від-
ділу виконкому міськради від 
02.02.2016 р. про суму залишку 
коштів спецфонду (бюджету ро-
звитку) станом на 01.01.2016 р., 
було внесено зміни до рішення 
Вишгородської міськради від 
25.12.2015 р. № 3/5 «Про Вишго-
родський міський бюджет на 2016 
рік», а саме:

— спрямовано залишок коштів 
спецфонду (бюджету розвитку) 
міськбюджету у розмірі 6 млн. 
593 тис. 784 грн. 94 коп.  для 
здійснення фінансування видат-
ків з міського бюджету відповідно 
до міських програм, а саме:

— збільшено кошторисні при-
значення  на суму 593 тис. 784 
грн. 94 коп. для придбання спец-
техніки та для виконання робіт 

ня і предметів довгострокового 
користування).  

За рахунок зменшення видат-
ків на суму 950 000 тис. грн. (во-
допровідно-каналізаційне госпо-
дарство).

Було затверджено з врахуван-
ням внесених змін :

доходи міського бюджету у сумі 
61 млн. 801 тис. 200 грн., в т.ч.:

— доходи загального фонду у 
сумі 56 млн. 29 тис. 700 грн.;

— доходи спецфонду у сумі 5  
млн. 771 тис. 500 грн.

— видатки у сумі 76 млн. 316 
тис. 249 грн. 94 коп., в т. ч.:

— видатки загального фонду у 
сумі 48 млн. 480 тис. 965 грн.

видатки спеціфонду у сумі 27 
млн. 835 тис. 284 грн. 94 коп.

Сесія внесла зміни до рі-
шення міськради №8/1 від 
25.03.2016 р. «Про здійснення 
повноважень щодо реєстрації 
місця проживання, ведення 
реєстру територіальної грома-
ди м. Вишгорода», а саме:

— п. 4 цього рішення виклала 
в наступній редакції: «Визначити 
адміністратором Реєстру те-
риторіальної громади м. Вишго-
рода комунальне підприємство 
«Управляюча компанія» Вишго-
родської міської ради, що здій-
снює заходи щодо створення, 
наповнення та адміністрування 

Стадіон місту повернули. Для учасників
АТО 9 ділянок знайшли, однак, міський 
голова на чотири з них наклав «вето»...

(Закінчення настор. 4-5)

12 сесія міскради

На знімку зліва: так виглядає сосновий ліс, який, власне, і утворює захисну прибережну смугу в районі с/т «Дніпро», де пропонувалося виділити земельні 
ділянки учасникам АТО; справа — піщаний берег, який заливається водою, і який Ю. Городиський вважає «прибережною захисною смугою»...
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Стадіон місту повернули. Для учасників
однак, міський голова на чотири

12 сесія міскради

 

(Закінчення. 
Початок на стор-1, 3)

не  за пільги. Ми воювали за сво-
боду і гідність усіх. Якщо землю 
десь не встигли оформити чи не 
використовували..., ну, вибачте.  
Крім того, для спростування 
пліток хотів би ще дещо наго-
лосити. Наша асоціація обрала 
чотири кандидатури. Це — два 
інваліда. Кікін, ви щойно прого-
лосували, це — хлопець без кін-
цівок. Кириченко — поранений, 
інвалід другої групи. Наступних 
два кандидати від нашої асоціа-
ції — це Чердловська, дружина 
загиблого героя, яка не отрима-
ла ні квартири, ні жодної ділянки, 
і Непоп Віра Георгіївна, яка на 
сьогоднішній день..., тільки се-
стра Кості отримала під садівни-
цтво в Абрамівці. Далі. Я розумію 
випади в сторону Городиського 
Юри, але я і всі мої побратими 
вважають, що немає там ніяких 
зловживань, там, чи якихось там 
перевищень. Він знайшов цю 
землю, він є учасником бойових 
дій, і в нас особливих питань до 
нього немає. Голова земельної 
комісії зараз отримає землю і 
тоді буде спокійно вже шукати і 
для інших. Іще одне хотів би на-
голосити. Ніхто з правління асо-
ціації і думки не мав подавати 
свою кандидатуру. На питання «А 
кто тебе мешал?» відповідь про-
ста: совість. Бажаю всім не забу-
вати про неї... Дякую всім. Слава 
Україні!».

Учасник бойових дій Г. Демінсь-
кий, голова ще однієї «атошної» 
організації району, запевнив, що 
їх організація повністю підтримує 
побратимів, однак, попросив не 
забувати, що окрім них в районі є 
ще багато інших пільговиків. 

Обох промовців зал підтримав 
оплесками.

Однак, аплодували не всі: коли 
доповідач О. Рачинський оголо-
сив перший проект рішення, який 
стосувався масиву «Дніпро» (В. 
Непоп), слова попросила одна 
з «дачниць», про яких згадував 
у своєму виступі Д. Париж — Н. 
Кривуца. Суть її виступу звелася 
до того, що вона попередила де-
путатів про те, що вони «можуть 
зараз допустити непоправну по-
милку». Оскільки вони, жителі 
масиву, вже протягом девя’ти 
років пройшли 23 суди, намага-
ючись скасувати рішення міської 
ради від 29 вересня 2009 р. (29 
сесія) про виділення першій групі 
громадян (57 чоловік) земельних 
ділянок на території прибережної 
захисної смуги СТ «Ветеран-3» 
та інші подібні незаконні рішення. 
«Наші батьки, ветерани садили ці 
дерева не для того, щоб нинішні 
ветерани, яких ми дуже поважає-
мо, їх вирубували», — підкресли-
ла Н. Кривуца.    

Окрім того, вона висловила 
сумнів, що «атошники» там бу-
дуть будуватися, оскільки «по-
трібні величезні гроші для того, 
щоб лише викорчувати на цих 
ділянках 30-річні сосни».     

Однак, у «атошників», які про-
тягом певного часу уважно слуха-
ли емоційний виступ Н. Кривуци 
та інших «дачників», що її під-
тримали (їх було в сесійній залі 
біля десятка), мали свої аргумен-
ти на підтримку проектів рішень, 
про які йдеться. Наприклад, Ю. 
Городиський зауважив, що на 
ділянках зовсім не обов’язково 
вирубати всі дерева, і що нас-
правді «до води там більше 25-ти 
метрів, отже, «ця територія не є 

захисною прибережною смугою».   
Таким чином, в сесійній залі 

розпочалася стихійна дискусія, 
де всі заговорили разом, причо-
му голосно, навіть, час від часу 
переходячи на крик. 

В результаті головуючий О. Мо-
мот змушений був оголосити пе-
рерву на 15 хвилин.

Після перерви з’ясувалося, що 
І. Булло відмовилася від ділянки 
на території СТ «Дніпро».

Отже, на голосування були по-
ставлені проекти рішень щодо 
надання дозволів на розробку 
проекту землеустрою для відве-
дення земельних ділянок у влас-

ГАЕС;
— С. ГОРБІКУ — орієнтовною 

площею 0,1600 га в мікрорайоні 
ГАЕС, пров. Преображенський.

— М. МАСЛОВІЙ — орієнтов-
ною площею 0,1000 га в мікро-
районі ГАЕС;

— Л. НОВАК — орієнтовною 
площею 0,1000 га в мікрорайоні 
ГАЕС;

— Ю. ОЛІЗЬКО — площею 
0,0500 га на вул. Межигірського 
Спасу;

— Ю. ПОГОРЄЛОВІЙ — орієн-
товною площею 0,0500 га у м. 
Вишгород.

— М. ПРОКОПЕНКУ — орієн-
товною площею 0,0270 га на вул. 
Калнишевського, 4;

— Л. ШУБЦІ — площею 0,0230 
га на вул. С. Палія;

Сесія надали дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 

ділянки у власність для для 
будівництва та обслуговуван-
ня жилого будинку, господар-
ських будівель та споруд:

— М. ДЕСЯТНІКОВУ — пло-
щею 0,0849 га на вул. Калнишев-
ського, 4/3;

Депутати надали дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки у власність для гараж-
ного будівництва:

— В. ДІДЕВИЧ — орієнтовною 
площею 0,0042 га на вул. Київсь-
ка, 7-А, Кооператив з експлуата-
ції колективних гаражів-стоянок 
для автотранспорту індивідуаль-

них власників «Київський», га-
ражний бокс № 119;

— О. ЛИТВИНЕНКО — орієн-
товною площею 0,0100 га, яка 
розташована на масиві Берізки, 
КВГ «Берізка», гаражний бокс 
120;

— Г. ЛОБАТІЙ — площею 
0,0024 га на вул. Межигірського 
Спасу, 91, ГБК «Автомобіліст», 
гаражний бокс № 82;

— І. МИХАЛЬЧУКУ — Іплощею 
0,0024 га на вул. Межигірського 
Спасу, 91, ГБК «Автомобіліст», 
гаражний бокс № 240;

— Л. СВИСТУН — орієнтовною 
площею 0,0030 га на вул. Кур-
гузова, 9-Б, КІГ «Гідромеханіза-
тор», гаражний бокс №27;

Сесія надали дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки у власність для веден-
ня садівництва:

— Г. РОЖКОВСЬКОМУ — 
площею 0,0463 га на масиві 
«Дніпро», с/т «Ветеран-3», вул. 

Садова 1;
Депутати прийняли рішення 

щодо спільної власності гро-
мадян, надавши дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою:

— В. Д. БОГАТЬКО та Н. Д 
БЕДНАРЧУК щодо відведення в 
спільну часткову власність з Н. 
Д. БЕДНАРЧУК 1/2 земельної 
ділянки в 0,1000 га для житлово-
го будівництва, яка розташована 
по вул. Святославська, 42, та по  
0,07 га у власність для ведення 
ОСГ по вул. Святославська; 

— О. М. ОЛІЙНИК, О. М. КАР-
ПЕНКО, Л. М. КАРПЕНКО та Б. 
М. КАРПЕНКУ — щодо відве-

дення по 1/4 земельної ділянки 
кожному в спільну часткову влас-
ність з іншими від орієнтовної 
площі 0,0600 га для житлового 
будівництва, яка розташована по  
вул. Гриненка, 8. 

Сесія надала дозвіл ВИШГО-
РОДСЬКІЙ РАЙОННІЙ РАДІ на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки, орієнтовною площею 
0,8000 га, розташованої у м. 
Вишгород, просп. Шевченка, 8 
для обслуговування існуючого 
будинку та прилеглої території 
Вишгородського районного 
центру художньої творчості 
дітей. Юнацтва та молоді «Ди-
восвіт» у спільну комунальну 
власність територіальних гро-
мад району.

Депутати внесли зміни:
— до п.1 рішення міськради 

№11/69 від 21.06.2016 р. «Про 
надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки у 

В. Бойку — 0,0030 га, В. Бойку — 
0,0065, О. Павленку — 0,0036 га,  
Г. Гренчуку — 0,0038 га, Н. Они-
щенко — 0,0039 га.

Депутати надали дозвіл на ро-
зробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки у власність для веден-
ня особистого селянського го-
сподарства:

— О. АВДЄЄВУ —  0,0700 га в 
с/т «Межиріччя», вул. Садова;

— С. АНДРУЩЕНКУ — орієн-
товною площею 0,0500 га в мі-
крорайоні Дідовиця;

— Т. БОЙКО — орієнтовною 
площею 0,1000 га в мікрорайоні 

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

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 08 липня 2016 року                   №115                                      м. Вишгород

Про зупинення дії рішень міської ради 

Відповідно до ч.4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 39 Регламенту Вишгородської міської ради VII скликання:

1. Зупинити дію рішення Вишгородської міської ради № 12/15 від 07.07.2016 
року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки у власність гр. Непоп В.Г.» (додаток 1). 

2. Зупинити дію рішення Вишгородської міської ради № 12/16 від 07.07.2016 
року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки у власність гр. Чердловській Т.В.» (додаток 1).

3. Зупинити дію рішення Вишгородської міської ради № 12/17 від 07.07.2016 
року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки у власність гр. Городиському Ю.О.» (додаток 1).

4. Зупинити дію рішення Вишгородської міської ради № 12/18 від 07.07.2016 
року «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки у власність гр. Масановцю Я.В.» (додаток 1). 

5. Винести на повторний розгляд зупинене рішення Вишгородської міської 
ради  від № 12/15 від 07.07.2016 року № 12/15 «Про надання дозволу на розроб-
ку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Непоп 
В.Г.» на ІІ пленарне засідання чергової ХІІ сесії Вишгородської міської ради VII 
скликання, що відбудеться 14 липня 2016 року у залі засідань адмінбудинку, пл. 
Шевченка, 1. 

6. Винести на повторний розгляд зупинене рішення Вишгородської міської 
ради  від № 12/15 від 07.07.2016 року № 12/16 «Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Чердловсь-
кій Т.В.» на ІІ пленарне засідання чергової ХІІ сесії Вишгородської міської ради VII 
скликання, що відбудеться 14 липня 2016 року у залі засідань адмінбудинку, пл. 
Шевченка, 1. 

7. Винести на повторний розгляд зупинене рішення Вишгородської міської 
ради  від № 12/15 від 07.07.2016 року № 12/17 «Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Городись-
кому Ю.О.» на ІІ пленарне засідання чергової ХІІ сесії Вишгородської міської ради 
VII скликання, що відбудеться 14 липня 2016 року у залі засідань адмінбудинку, пл. 
Шевченка, 1. 

8. Винести на повторний розгляд зупинене рішення Вишгородської міської 
ради  від № 12/18 від 07.07.2016 року № 12/15 «Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Масанов-
цю Я.В.» на ІІ пленарне засідання чергової ХІІ сесії Вишгородської міської ради 
VII скликання, що відбудеться 14 липня 2016 року у залі засідань адмінбудинку, пл. 
Шевченка, 1.

9. Організаційному відділу оприлюднити дане розпорядження із зупинени-
ми рішеннями на офіційному сайті Вишгородської міської ради.

    
Міський  голова                                                О.Момот

ність (для ведення садівництва) 
Т. Чердловській (орієнтовною 
площею 0,1000 га), Я. Масанов-
цю (орієнтовною площею 0,0600 
га), Ю. Городиському (орієнтов-
ною площею 0,0600 га), В. Непоп 
(орієнтовною площею 0,0837 га), 
які розташовані в СТ «Дніпро».

Депутати всі чотири проекти рі-
шень підтримали.

ІНШІ ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ
Сесія надала дозвіл на роз-

робку проектів землеустрою 
щодо відведення у власність 
для гаражного будівництва зе-
мельних ділянок в ГБК «Вете-
ран» по вул. Кургузова:

О. Ососкову — площею 0,0065 
га, П. Медвідь — площею 0,0033, 
В. Ковальському — 0,0050 га, Н. 
Артем’євій — 0,0033 га, Б. Па-
петі — 0,0065 га, В. Чорному — 
0,0035, І. Вознюку — 0,0062 га,  

  Додаток 1 
До розпорядження № 155 від 08.07.2016 року

ОБҐРУНТУВАННЯ  ЗАУВАЖЕНЬ
до рішень Вишгородської міської ради 

Вишгородською міською радою 07 липня 2016 року прийнято рішення № 
12/15 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність гр. Непоп В.Г.», № 12/16 «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 
Чердловській Т.В.», 12/17 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Городиському Ю.О.», № 12/18 
«Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки у власність гр. Масановцю Я.В.», якими відводяться земельні ділянки з 
цільовим призначенням — для садівництва за адресою: м. Вишгород, садівницький 
масив «Дніпро», Вишгородського району Київської області. 

Запропоновані земельні ділянки знаходяться в межах прибережної захисної 
смуги (ст. 60 Земельного кодексу, ст. 8 Водного кодексу). 

Згідно п.10.17 ДБН 360-92** розміри водоохоронних зон визначаються з 
урахуванням рельєфу місцевості, рослинного покриву, характеру їх використання і 
погоджуються з органами по регулюванню використання і охороні вод і землі міс-
цевими органами державної виконавчої влади. 

Прибережні смуги річок установлюються по обох берегах уздовж узрізу 
води (у меженний період) завширшки, м: а) для річок довжиною понад 100 км. – до 
100; б) для річок довжиною 50-100 км. до 50; в) для річок довжиною до 50 км. – не 
менше 20. Уздовж берегів водойм прибережні смуги установлюються завширшики 
не менше 20 м. від узрізу води, що відповідає нормальному підпертому рівню водо-
йми. При проектуванні нових населених пунктів розміри водоохоронних зон треба 
приймати не менше, м: а) для водосховищ — 500; б) для малих річок довжиною до 
50 км. – 100; в) для малих річок довжиною 50-100 км. Включно — 200; для малих 
річок довжиною понад 100-200 км. — 300. 

Крім того, як визначено п. 3 ст. 88 Водного кодексу України, якщо крутиз-
на схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної захисної смуги 
подвоюється.   

Відповідно до ч.2 ст. 61 Земельного кодексу України, ст. 89 Водного кодек-
су України  у прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на 
островах забороняється розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залужен-
ня і залісення), а також садівництво та городництво, будівництво будь-яких споруд 
(крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у 
тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів.

Відповідно до ч.4 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» рішення сільської, селищної, міської ради у п’ятиденний строк з моменту 
його прийняття може бути зупинено сільським, селищним, міським головою і вне-
сено на повторний розгляд відповідної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зо-
бов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила 
зауваження сільського, селищного, міського голови і підтвердила попереднє рішен-
ня двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

      Міський голова    О.Момот 
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Мой город...
№15(294), пятница, 22 июля 2016 г. 5

АТО 9 ділянок знайшли,
з них наклав «вето»...

власність гр. Ніколаєвій Л. М.»,  
виклавши його в наступній ре-
дакції: «1. Надати дозвіл гр. 
НІКОЛАЄВІЙ Любові Миколаївні 
на розробку проекту землеу-
строю щодо відведення земель-
ної ділянки у власність для ве-
дення особистого селянського 
господарства, площею 0,0150 
га, яка розташована у м. Вишго-
род, пров. Коцюбинського...».

— до п.1 рішення міськради 
№37/19 від 29.10.2010 р. «Про 
надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки», 
виклавши його в наступній редак-

ції: «1. Надати дозвіл ОЗЕРУЗІ 
Володимиру Володимировичу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,042 га для ве-
дення особистого селянського 
господарства у м. Вишгороді 
на вул. Межигірського спаса, у 
кварталі 50, ділянка №37».

Сесія надала дозвіл ТОВ 
«ВИШГОРОДСЬКЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧ-
НОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» на ро-
зробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,4831 га по 
вул. Ватутіна, 69-б для розмі-
щення єдиного майнового ком-
плексу.

Депутати затвердили проект 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки та передали 
у  власність земельні ділянки:

— В. ГРИЦУКУ — площею 
0,0031 га (кадастровий номер 
3221810100:01:181:0401) для га-
ражного будівництва по вул. Кур-
гузова, КІГ «Гідромеханізатор»;

Д. ЄВТУШКУ — площею 
0,0060 га (кадастровий номер 
3221810100:01:126:1155) для га-
ражного будівництва по вул. Кур-
гузова, ГБК «Ветеран»;

— І. ЄРМОЛЕНКО — площею 
0,0492 га для ведення особисто-
го селянського господарства у мі-
крорайоні Дідовиця (кадастровий 
номер 3221810100:01:013:0154);

— О. Івановій — площею 
0,0033 га (кадастровий номер 
3221810100:01:126:1138) для га-
ражного будівництва в ГБК «Ве-
теран» по вул. Кургузова;

— С. КАЦІМОНУ — площею 
0,0035 га (кадастровий номер 
3221810100:01:126:0181) для га-
ражного будівництва по вул. Кур-
гузова, ГБК «Ветеран»;

— Л. КОВТОНЮК Лідії Іванівні 
земельну ділянку площею 
0,0033 га (кадастровий номер 
3221810100:01:126:0165) для га-
ражного будівництва по вул. Кур-
гузова, ГБК «Ветеран»;

— В. КОНОВАЛЬЦЕВУ — пло-
щею 0,0489 га для ведення садів-
ництва в садівницький масив 
«Дніпро», с/т «Дніпро-8», вул. 
Садова, 16  (кадастровий номер 
3221810100:38:062:6001);

— Т. ЛУГОВКІНІЙ — площею 
0,0023 га (кадастровий но-
мер 3221810100:01:141:6001) 
для гаражного будівництва по 
вул. Київська, 7-а, кооператив 
з експлуатації колективних га-
ражів-стоянок для автотранспор-
ту «Київський»;

— Т. ПАВЛОВІЙ — площею 

0,1136 га для ведення особи-
стого селянського господар-
ства по вул. Межигірського 
Спасу, 77 (кадастровий номер 
3221810100:01:269:0164);

— Л. ПАЛАНИЧКО — пло-
щею 0,0344 га для веден-
ня ОСГ (кадастровий номер 
3221810100:01:262:0204) та зе-
мельну ділянку площею 0,0747 
для ведення ОСГ (кадастровий 
номер 3221810100:01:262:0205) 
по вул. Старосільська, 7-а;

— ТОВ «КОМПАНІЯ «АВІК» 
—  в оренду площею 0,1547 га 
для обслуговування існуючого 
адмінбудинку (для будівництва 

та обслуговування інших бу-
дівель громадської забудови) по 
вул. Набережна, 8-А, передав-
ши йому в оренду на 49 років 
земельну ділянку (кадастровий 
номер 3221810100:01:257:6001);

— В. КУРІЛАЙТЕНЕ  — щодо 
відведення земельних діля-
нок, цільове призначення яких 
змінюється, а саме: площею 
0,1000 га (кадастровий номер 
3221810100:01:256:0005) з жит-
лового будівництва (присадибна 
ділянка) на для будівництва та 
обслуговування багатоповерхо-
вого житлового будинку (та вбу-
дованими торгівельно-офісними 
та громадськими приміщеннями) 
та земельну ділянку площею 
0,1987 га (кадастровий номер 
3221810100:01:256:0006) з для 
ведення ОСГ на для будівництва 
та обслуговування багатоповер-
хового житлового будинку (та вбу-
дованими торгівельно-офісними 
та громадськими приміщеннями). 
Земельні ділянки розташовані по 
вул. Шкільна, 73.

— П. КРОПИВЦІ — площею 
0,0038 га (кадастровий номер 
3221810100:01:076:0418) для 
гаражного будівництва в межах 
м. Вишгород, ГК «Форсаж», вул. 
Кургузова, гаражний бокс №15;

— Н. ШВЕДЮК — площею 
0,0047 га (кадастровий номер 
3221810100:01:076:0419) для 
гаражного будівництва в межах 
м. Вишгород, ГК «Форсаж», вул. 
Кургузова, гаражний бокс №31;

— А. ЖЕЖЕРУ — площею 
0,0032 га (кадастровий номер 
3221810100:01:076:0416) для га-
ражного будівництва в ГК «Фор-
саж», вул. Кургузова, гаражний 
бокс №3;

— В. ЄПІФАНОВУ —  площею 
0,0033 га (кадастровий номер 
3221810100:01:126:0421) в ГК  
«Форсаж», вул. Кургузова, гараж-
ний бокс №29;

— Н. ЧЕРНІЙ — площею 
0,0033 га (кадастровий номер 
3221810100:01:076:0417) в ГК  
«Форсаж», вул. Кургузова, гараж-
ний бокс №20;

— О. МИХАЙЛИЧЕНКУ — пло-
щею 0,0052 га (кадастровий но-
мер 3221810100:01:076:0420) 
для гаражного будівництва в ГК  
«Форсаж», вул. Кургузова, гараж-
ний бокс №30;

— В. ШАРАНДІНІЙ — площею 
0,0036 га (кадастровий номер 
3221810100:01:076:0506) для га-
ражного будівництва в ГК «Фор-
саж», вул. Кургузова, гаражний 
бокс №6;

— В. РИБНОМУ — площею 

0,0035 га (кадастровий номер 
3221810100:01:076:0502) для га-
ражного будівництва в ГК «Фор-
саж», вул. Кургузова, гаражний 
бокс №21;

— А. ЯКИМЕНКУ — площею 
0,0036 га (кадастровий номер 
3221810100:01:076:0504) для га-
ражного будівництва в ГК «Фор-
саж», вул. Кургузова, гаражний 
бокс №40;

— С. ПОНІКАРОВСЬКОМУ — 
площею 0,0032 га (кадастровий 
номер 3221810100:01:076:0503) 
для гаражного будівництва в ГК  
«Форсаж», вул. Кургузова, гараж-
ний бокс №8;

— Ю. ТОПОНАРОВУ — пло-
щею 0,0032 га (кадастровий но-
мер 3221810100:01:076:0505) 
для гаражного будівництва в ГК  
«Форсаж», вул. Кургузова, гараж-
ний бокс №4;

— Н. ПІВЕНЬ — площею 
0,0032 га (кадастровий номер 
3221810100:01:076:0413) для га-
ражного будівництва в ГК «Фор-
саж», вул. Кургузова, гаражний 
бокс №27.

Сесія затвердила техдоку-
ментацію щодо встановлення 
меж земельної ділянки в на-
турі (на місцевості) та переда-
ла у власність:

— С. КЛОЧОК — площею 
0,1000 га для житлового будів-
ництва по вул. Межигірського 
Спаса, 69-Г (кадастровий номер 
3221810100:01:271:6001);

Депутати створили Коорди-
наційну раду учасників анти-
терористичної операції при 
Вишгородській міській раді та 
затвердили відповідне Поло-
ження.

Сесія замість С. Костирка 
ввела до виконкому О. Колодія  
— заступника керуючого спра-
вами-начальника управління 
правової роботи виконавчо-
го апарату Київської обласної 
ради.

Депутати надати дозвіл на ро-
зробку технічної документації 
щодо встановлення (віднов-
лення) меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) для 
укладення договору оренди 
даної земельної ділянки термі-
ном на 49 років.:

— ТОВ «ТАРА-ПАК» площею 

1,0000 га на вул. Новопромисло-
ва, 3, під існуючою виробничою 
базою;

— ТОВ «ВІ-АВТО» площею 
1,0000 га на вул. Новопромисло-
ва, 7/8-б, під розміщення вироб-
ничої бази. 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ 
ЗАСІДАННЯ, 14.07.16 

На друге пленарне засідання 
12-ї сесії були повторно винесені 
зупинені О. Момотом рішення 
щодо надання дозволу на роз-
робку проекту землеустрою для 
відведення земельних ділянок  В. 
Непоп, Т. Чердловській, Ю. Го-
родиському та Я. Масановцю.

Окрім того, повторно були ви-
несені проекти рішень «Про 
затвердження нової редакції 
статуту комунального під-
приємства Вишгородської 
міської ради Київської області 
«Вишегір», «Про утворення 
Тендерного комітету Вишго-
родської міської ради», «Про 
встановлення ставок земель-
ного податку в м. Вишгороді на 
2017 рік», «Про орендну плату 
за землю у м. Вишгороді» та 
«Про внесення змін до рішення 
Вишгородської міської ради № 
5/5 від 28.01.2016 року».

Ю. Городиський щодо необ-
грунтованості, на його думку, 
«вето» міського голови висло-
вився першим, пославшись на 
дві офіційні відповіді, отримані 
міськрадою ще в 2012 р. 

Мова — про роз’яснення щодо 
ширини прибрежної захисної 
смуги на обвідному каналі (25 
м) від Управління водних ресур-
сів в м. Києві та Київській області 
та від Дніпровського басейново-
го управління водних ресурсів. 
«Обвідний канал, — підкреслив 
депутат, — відноситься до малих 
річок, тому ширина прибрежної 
захисної смуги там — 25 метрів».  

Представник громадськості 
І. Лісник, навпаки, послався на 
позовну заяву обласної еколо-
гічної прокуратури (щодо рані-
ше виділених ділянок на масиві 
«Дніпро»), яка вважає, що захис-
на прибрежна смуга на обвідно-
му каналі — 50 м. 

Волонтерка Н. Довбиш закли-
кала депутатів «голосувати 
виключно згідно закону та не 
маніпулювати званням учасника 
АТО».

Учасник АТО С. Кірієнко підтри-
мав Н. Довбиш і сказав, що «нам 
всім треба не тут сидіть, а іти ла-
мати ті забори, що вже стоять у 
воді».

Голова СТ «Ветеран-3» С. Єр-
маков зауважив, що вони вже 9 
років судяться з міськрадою, О. 
Момот завжди їх підтримував, а 
колишня влада надала людям 
земельні ділянки з порушенням 
закону. І що чоловік М. Решет-
нікової, яка теж отримала там 
ділянку, до цих пір ходить у суди і 
доказує, що «все законно». 

Громадський діяч Л. Буткевич 
наголосив, що «дуже підступно 
було натравити одних українців 
на інших, коли одні чекають, що 
після Революції гідності запра-
цює закон, а інші за це воювали». 

Учасник АТО О. Кікін, — голова 
всеукраїнської громадської ор-
ганізації «Товариство ветеранів 
АТО з інвалідністю», інвалід вій-
йни 1-ї групи, — у виступі більше 
говорив не про конкретний випа-
док, а взагалі про небажання чи-
новників у соціальних питаннях 
іти назустріч ветеранам АТО.   

О. Момот, пояснюючи свою по-
зицію, нагадав, що два листи, про 
які згадав Ю. Городиський, були 
надіслані в міську раду навмис-
но, щоб якось «обгрунтувати» 
подальше незаконне рішення по 
віділенню ділянок в прибрежній 
захисній смузі обвідного каналу. 
А те, що воно незаконне, дово-
дять відповідні статті Земельно-
го та Водного кодексу, де зазна-
чено, що до малих річок можуть 
бути віднесені лише ті, плесо 
яких є менше 3 га.

Коли чотири проекти рішення 
(пакетом), нарешті, були постав-
лені на голосування, з’ясувалося, 
що депутати «вето» міського 
голови не подолали.

Сесія затвердила новий ста-
тут КП  міськради «Вишегір».

Депутати, нарешті, прийняли 
рішення «Про утворення Тен-
дерного комітету Вишгородсь-
кої міської ради».

Щодо проекту рішення «Про 
встановлення ставок земель-
ного податку в м. Вишгороді на 
2017 рік», то депутатам, навіть, 
довелося оголосити перерву 
для обговорення цього питання. 
Після неї  було проголосовано  
альтернативний проект, згідно 
з яким землекористувачам (з 
держактами постійного кристу-
вання) можна буде платити по-
даток, прирівняний до оренд-
них ставок на землю.  

Сесія підтримала проект рі-
шення «Про орендну плату за 
землю у м. Вишгороді» та внес-
ла зміни до рішення міськради 
№ 5/5 від 28.01.2016 року.

В. Борзовець

Від редакції
Звичайно, головним «героєм» цієї сесії (окрім депутатів, які регулярно прогулюють сесійні за-

сідання, особливо, коли в порядку денному є не дуже «зручні» питання) стала фракція «Свобо-
да» взагалі і член цієї фракції, голова «земельної» комісії Ю. Городиський, зокрема. Вже вкотре 
голова фракції В. Парчук при розгляді тих чи інших проектів рішень намагається якось «політич-
но обгрунтувати» їх підтримку чи непідтримку. Однак, якщо це логічно виглядало при колиш-
ньому керівництві міськради, яке легко йшло на порушення законодавства, то зараз це, радше, 
нагадує політичні ігри, в основі яких стоять, в кращому випадку, партійні матеріальні інтереси. А 
в гіршому — ще й особиста зацікавленість.   

Саме з «подачі» члена цієї фракції Ю. Городиського в порядок денний сесії потрапило скан-
дальне питання п’яти земельних ділянок для «атошників» на території масиву «Дніпро». І це 
при тому, що юрист за фахом і депутат міськради минулого скликання Ю. Городиський, як ніх-
то інший, повинен був знати і розуміти, що всі виділені з 2009 р. ділянки на цьому масиві були 
«нарізані» не просто в прибрежній захисній смузі, а ще й надані людям, яких деякі нечесні голови 
садових товариств одноосібно, без рішень зборів, зробили «членами» цих товариств. Іншими 
словами — просто підробили відповідні документи, користуючись тим, що мали печатки садо-
вих товариств. 

Що стосується шести соток, які Ю. Городиський запланував на території масиву «Дніпро» для 
себе... Ні, звичайно, як учасник АТО він має право. Та й Д. Париж із сесійної трибуни заявив, 
що «хлопці підтримали». Однак, якщо проаналізувати списки загиблих та інвалідів, врахувати 
умови, в яких вони живуть, порівняти матеріальний стан сімей багатьох, хто повернувся з війни 
з матеріальним станом сім’ї Городиських... Коротше кажучи, нам здається, що Юрій, при всій 
нашій повазі до нього, ну, м’яко кажучи, не самий бідний і не самий нуждений з «атошників. Але 
це так, до слова...   
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У районній раді

Ірина Побідаш - Iryna Pobidash добавил(-а) 3 новых фото
12 июля в 20:39

Чому Москаленко-Наливайко під кодовою назвою «Фінбоу-Днепр» 
не спішать відмовитись від кількох десятків соток землі на користь 
будівництва приміщення районної вітрильної школи?
Ви думаєте, не люблять дітей? Не хочуть розвитку вітрильного 
спорту? Все набагато банальніше, примітивніше і, по відношенню до 
міста та району, гидкіше.
Нижче я викладаю документ. Договір оренди земельної ділянки 
розміром 3.1 га за 1822 грн. 20 коп. в рік. (МЕНШЕ ДВОХ ТИСЯЧ 
ГРИВЕНЬ НА РІК!!!!)
Це саме те місце, де собака зарита. Щедрий народний депутат 
таким чином тікає від сплати реальної ціни за, без перебільшення, 
шикарну земельну ділянку.
Перший раз він втік від сплати податків, коли в серпні 2013 року 
пішов не по шляху чесної купівлі ТОВ «Фінбоу-Днепр», а вчинив 
зміну складу засновників на своїх за відомою схемою. Гроші просто 
перекочували з кишені в кишеню, минувши стадію сплати податків.
Далі хлопці почали оберігати договір оренди. З 2004 року земельна 
ділянка перекочувала до земель м. Вишгород. Кілька разів збільшу-
валась нормативна грошова оцінка земель міста. В десятки чи сотні 
разів. Так от, дурні платять шалені гроші, поповнюючи бюджет міста, 
а «розумні» принишкли і тихенько роблять свої нечисті справи.
Я прошу Валерій Виговський допомогти обчислити суми, які щорічно 
недоотримує бюджет міста від ТОВ «Фінбоу-Днепр».
Тепер уявімо, що ТОВ погодилось віддати 20 соток землі разом з 
приміщенням вітрильної школи. Що далі? Переукладення договору 
оренди. По реальних цінах. Шара закінчується і треба не словом, 
а ділом поповнювати бюджет. Нема дурнів. Їм легше придумати 
легенду про те, що Побідаш тим краще, чим гірше району і місту, що 
я просто Баба Яга, яка проти всього...
І малювати красиві проекти, і туманити людям мозок.
Я ще раз дякую депутатам, які не санкціонували нищення майна без 
конкретних гарантій.
Читайте. Думайте. Будьте готові до вчинків. Бо кулуарщина продов-
жується. Багато недурних голів зараз думають, як всіх перехитрити. 
Будьмо пильними.

ТОВ «Фінбоу Днепр»: друг чи ворог
(Закінчення. 

Початок на стор. 1)
— Василю Богдановичу, на 

минулій сесії районної ради, 
коли обговорювався проект рі-
шення щодо списання з обліку 
основних засобів КП Вишго-
родської райради «Навчаль-
но-спортивна база» залишків 
річкового судна «Матюшенко»,  
депутати його не підтримали. 
В першу чергу, як мені здаєть-
ся, тому, що проти виступила І. 
Побідаш. 

Її аргументи, на перший по-
гляд, були дуже вагомі: рішен-
ня, прийняте міськрадою 27 
грудня 2013 р., яке, начебто, 
свідчить про те, що насправді 
ваша мета — не побудувати-
центр вітрильного спорту на 
Київському морі, а роздериба-
нити землю. І що мрієте ви про 

це, начебто, ще з 2004 року, але 
«тоді у вас не вийшло...».    

— Ну, про цю маячню ваша га-
зета вже написала: в 2004 році 
ми ніякого відношення до під-
приємства не мали, там були 
зовсім інші господарі, ми стали 
власниками товариства лише в 
2012-му... Хай ця відверта брех-
ня залишається на совісті І. По-
бідаш. 

— Але ж рішення, все таки, 
було. Хоча, як я вказав в пу-
блікації, ніхто його ні від кого 
не приховував, оскільки воно 
було оприлюднено в нашій 
газеті менше, ніж за два тижні 
після сесії міськради — 10 січ-
ня 2014 р.

— Так, рішення було, і пов’я-
зане воно було з небажанням 
наших тодішніх співінвесторів 
вкладати величезні кошти в орен-

довану земельну ділянку. Нам 
просто поставили умови: або це 
приватна власність, або ми в «ці 
ігри не граємо. Сьогодні договір 
оренди є, а завтра його немає...».

Ми, точніше я особисто на таку 
пропозицію спочатку погодився і, 

Вишгородському міському голові 
Решетняку В.О

Звернення

Шановний Вікторе Олександровичу, ТОВ «Фінбоу Днепр» звер-
тається до Вас с проханням скасувати рішення Вишгородської міської ради 
№ 28/45 від 27 грудня 2013 року, про надання дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок за рахунок земель ТОВ 
«Фінбоу Днепр», як таке , що не було реалізоване.

Додатково повідомляємо, що станом на сьогоднішній день спла-
чується орендна плата за користування земельною ділянкою ТОВ «Фінбоу 
Днепр» в повному обсязі самостійно, згідно договору оренди № 1120 від 
25 лютого 2004 року , що додається.

навіть, зробив перший крок, од-
нак Я. Москаленко, зустрівшись 
з співінвесторами, виступив ка-
тегорично проти такого рішення...

— Незважаючи на це, другий 
і третій крок в цьому напрямку 
ви могли зробити ще протягом 

кількох років. Якби переду-
мали. І лише на останній сесії 
райради, на яку прийшла се-
кретар міськради Т. Бражніко-
ва, щоб висловитись відносно 
стосунків керованого вами то-
вариства і міської ради, вона 
пообіцяла, що «негайно винесе 
це рішення на сесію міськради 
і його скасують»...

 — Жаль лише, що ні І. Побідаш 
у своєму виступі, ні Т. Бражніко-
ва не повідомили депутатів, що 
я особисто ще 15 лютого 2014 
р. звернувся до Вишгородського 
міського голови В. Решетняка з 
проханням скасувати це рішення 
як таке, що не було реалізоване. 
Того ж дня це звернення було 
зареєстровано в міській раді. 
Можливо, про нього не знала Т. 
Бражнікова, яка не мала ні часу, 
ні можливості займатися цим пи-
танням. Але ж про це звернення  
не могла не знати І. Побідаш, яка 
в бутність головою районної ради 
вивчала всі наші проблеми і дії 
мало не з лупою в руках...

— З якою метою? Якось на-
лагодити співпрацю з вами?     

— Як би не так! Будь-якими 
методами — дискредитувати 
нашу діяльність, завадити роботі 
і відібрати в нас земельну ділян-
ку...

— А на якій підставі?
— Як вона писала в своїх ли-

стах, «оскільки на цій території 
знаходиться майно дитячої 
вітрильної школи». А скільки де-
легацій до нас приходило по її 
прохання одразу після Революції 
гідності, ви не знаєте? І Самоо-
борона, і правий сектор для бесід 
зовсім не по документам. Які піс-
ля спілкування зі мною міняли 
свої погляди, що грунтувалися на  
точці зору Ірини Побідаш, на пря-
мо протилежні... До речі, щоб ви 
знали: використовувати це «май-
но» для навчання дітей офіційно 
категорично заборонено і в нас є 
відповідні документи.

— Мова про «Матюшенко»?
— Про «Матюшенко» і про ще 

один дебаркадер. Який знахо-
диться в приблизно такому ж 
стані.

— Як я розумію, поки ці дві 
споруди на свої місцях, ви не 
можете розпочати будівни-
цтво. Що планується розмісти-
ти на тих місцях, де вони зна-
ходяться?

— Справа не в цьому. Будівель-
ні роботи мають початися з бе-
регоукріплення. А оскільки вони 
знаходяться на березі водойми 
ми не можемо, якраз, розпочати 
берегоукріплення. 

— Василю Богдановичу, як 
я розумію ситуацію. Земельна 
ділянка у вас в оренді є. Ко-
ристуєтесь ви нею на цілком 
законних підставах. Оренд-
ну плату сплачуєте. До речі, 
в своєму пості, опублікова-
ному у Facebook 12 липня, І. 
Побідаш, таки, «докопалася» 
«де собака зарита», а саме — 
чому ви так тримаєтесь за цю 
земельну ділянку: бо сплачує-
те за користування нею лише  
1822 грн. 20 коп. в рік. Так вка-
зано в договорі оренди від 25 
лютого 2004 р. між ТОВ «Фін-
боу Днепр» і Вишгородською 
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дітей, які обрали вітрильний спорт?
райдержадміністрацією. Ви 
дійсно сплачуєте таку суму?

— Ні, звичайно. Таку суму під-
приємство сплачувало на мо-
мент підписання цього договору.  
Кожного року ця сума збільшу-
валася відповідно до чинного 
законодавства. Чому саме така 
сума була вказана у договорі 
оренди потрібно поцікавитися у 
тодішнього керівництва РДА, яке 
розпоряджалося цією землею. 
Пізніше, не пам’ятаю в якому 
саме році, цю ділянку повернули 
Вишгородській міській раді. Це 
було задовго до 2012 року, коли 
ми стали власниками товари-
ства. Саме в її компетенції було 
провести нормативно-грошову 
оцінку земель, від якої і залежить 
орендна плата... Так що всі пи-
тання до них. Зараз проводиться 

інвентаризація землі у Вишгороді 
і ми будемо платити згідно її ре-
зультатів.

— Тому, як я розумію, розро-
бивши генеральний план за-
будови цієї земельної ділянки 
ще в 2014 році, ви, навіть, не 
зверталися до районної ради з 
проханням вирішити питання з 
«Матюшенком» і іншим подіб-
ним майном?

— Про які звернення можна 
було говорити, якщо керівник 
районної ради не те, що говорити 
з нами не хотів, а  висував уль-
тиматуми і погрожував? Зараз 
ситуація змінилася. Всі, начеб-
то,  побачили на що здатна І. По-
бідаш, що вона зробила і що не 
зробила на посаді голови ради.

— Тоді давайте звернемося 
до ще одного аргументу І. По-

бідаш. От вона каже, що якби 
ви дійсно дбали про дітей і 
хотіли б залишити на цій ділян-
ці Дитячу вітрильну школу, то 
вирішили б питання щодо ви-
ділення їй частини земельної 
ділянки, наприклад, в постійне 
користування. Чому ви цього 
не зробите? Можливо, це вирі-
шило б проблему?

— Дуже сумніваюся. Поясню 
чому. По-перше, з боку І. По-
бідаш претензій до нас це не 
зніме. Оскільки в неї немає та-
кого бажання. Зрозумійте, її мета 
— не домовитися, не вирішити 
проблему, а, навпаки, зберегти 
її, загнати в глухий кут. А краще 
— взагалі загострити. Тому, що 
якщо не буде проблеми, Ірині По-
бідаш просто не буде з чим і за 
що боротися. 

По-друге. Добре знаючи ситуа-
цію в районній раді і в комуналь-
них підприємствах, — і фінан-
сову, і кадрову, — ми ніколи не 
підемо на те, щоб серед, скажімо 
так, спортивного раю, про який 
ми мріємо, зберігся такий собі 
примітивний острівець піввікової 
давнини з гордою назвою Дитя-
ча вітрильна школа.  Який точно 
збережеться, — хоча б з причини 
хронічної відсутності фінансуван-
ня, — і буде псувати всю картину. 
Ми ж знаємо, що ложка дьогтю 
запросто може зіпсувати діжку 
меду. Так от, ми цього не хочемо 
ні за яких обставин. Ми зробимо 
навколо Європу, а вони, утри-
мувати ту всю Європу не будуть 
мати фізично за що. Бо в бюджеті 
закладено на зарплати по 1000 
гривень і не буде ніколи більше 
закладено... Це треба зрозуміти. 

...Щоб ми не зробили, це все 
буде, на думку Ірини Миколаїв-
ни, погано, підло і підступно. Все. 
Тому, ми на її розмови про «зе-
мельні гарантії» не поведемся. 
Це — не до нас... 

— Добре. Тоді як має вигля-
дати ситуація з вашої точки 
зору. Ну, скажімо так, в ідеалі? 

— Депутати за наш рахунок, за 
наш, підкреслюю, ріжуть «Матю-
шенко» на металолом, заробля-
ють на цьому 80-90 тисяч гри-
вень і розблоковують рахунки КП 
«Навчально-спортивна база».

Ми починаємо берегоукріплен-
ня, потім  — будівництво. На бу-
дівництво нам потрібно два роки. 
Причому, ми можемо підписати 
будь-який документ, яким гаран-
туємо, що дитяча вітрильна шко-
ла буде розміщатися і нормально 
функцінувати саме там і так, як 
це зафіксовано у Генерально-
му плані будівництва Центра 
вітрильного спорту на Київсько-
му водосховищі. Причому, функ-
ціонувати вона буде у спавпраці 
з нашим партнером, Федерацією 
вітрильного спорту України, яку 
зараз очолює Родіон Лука. Так, 
от школа Р. Луки буде займати 
половину території, але на ті гро-
ші, що він буде заробляти і наші 
кошти, ми зможемо утримувати 
іншу половину, це буде наш со-
ціальний обов’язок — безкоштов-
но навчати дітей.

І наші діти будуть не те, що 
захищені, вони будуть в таких 
умовах, в яких вони по життю би 
не знаходились, якби було дер-
жавне фінансування... Зараз у 
них нічого немає. Немає, навіть, 
для випадку якогось екстрено-
го, простого куточка медицини з 
ліками... Ірина Миколаївна може 
прийти, переночувати в тому де-
баркадері пару разів, і своїх дітей 
сюди відправити. Я хотів би на це  
подивитися.

Це на сьогоднішній день — єди-
ний вихід зберегти безкоштовний 
дитячий вітрильний спорт у рай-

оні. Сподіватися, що в бюджеті 
з’являться кошти на будь-який 
дитячий спорт не доводиться. 

Щодо організації роботи. Ми-
нулого року тренер вітрильної 
секції нашої ДЮСШ з водних 
видів спорту попросив у нас до-
помоги для поїздки двох дітей 
на чемпіонат Європи в Італію. 
Не Калошин... Учень Калошина. 
Вартість цієї допомоги станови-
ла 100 тисячгривень. Ярослав 
Миколайович її надав. Вони че-
рез нефункціональність взагалі 
своєї структури, якщо так можна 
висловитися, не встигли відкрити 
візи і змарнували можливість для 
цієї поїздки...

Цього року знову телефонує 
цей тренер, прізвище я не хочу 
називати, знову за допомогою. На 
що я заявляю резонно: два тижні 
тому ваш колега по вітрильній 
справі Калошин приходить і каже 
не віддавайте, ми не хочемо ні-
чого робити, а через тиждень ви 
телефонуйте і просите 100 тисяч 
на поїздку. То ви майте, кажу, 
совість! І сміх, і гріх...    

— Ну, добре, з приводу Ди-
тячої вітрильної школи я зро-
зумів. А що буде на інший те-
риторії? Що, взагалі, означає 
Центр вітрильного спорту?

— Ситуація така, що після 
анексії Криму нашим спортсме-
нам, олімпійцям немає де займа-
тися. Краще умов, які є на Київсь-
кому водосховищі, були умови 
лише в Криму. І ми з Олімпійсь-
ким комітетом будемо його ак-
тивно використовувати. Це буде 
найкращий Центр вітрильного 
спорту в Україні...

— Добре, а що ви, конкретно 
ваше товариство будете з цьо-
го мати?

— Ну, ми взагалі так питання 
не ставимо. На спорті багато не 
заробиш. А що ми маємо з кіль-
кох сотень дітей, які займають-
ся в «Діназі»? Що ми маємо із 
стадіонів, які вже побудували? 

Що стосується Центру вітриль-
ного спорту, то тут буде і прості-
ше, і складніше: заплановано 
будівництво готелю, який теж 
щось приноситиме, будуть відпо-
чиваючі, кошти від всього цього 
будуть іти на утримання Центру. 
Іншими словами, ми розраховує-
мо і на свої сили, і на партнерські 
стосунки з державою. 

Окрім того, наш партнер Родіон 
Лука як Президент вітрильної фе-
дерації України, до речі, пообіцяв 
залучити сюди етап кубку світу з 
вітрильного  спорту. Ви уявляєте 
собі кількість робочих місць тут, 
коли будівництво закінчиться? А 
відрахування в районний чи місь-
кий бюджет?   

— Зрозуміло. Сподіваюся, 
вас почують і читачі, і депута-
ти. Дякую за інтерв’ю і бажаю 
успіхів. 

В. Борзовець

Зверху: так буде виглядати Центр вітрильного спорту на Київському водосховищі; внизу: 
генеральний план забудови земельної ділянки

Від редакції:
Коли номер було вже зверстано, нам стало відомо, що на чер-

говій, 11-й сесії районної ради, яка відбулася 21 липня ц. р., де-
путати більшістю голосів підтримали проект рішення «Про на-
дання згоди КП Вишгородської райради «Навчально-спортивна 
база» на списання з обліку основних засобів». 

Це означає, що всі ми стали на один крок ближче до тієї миті, 
коли біля Вишгорода, на Київському водосховищі з’явиться су-
часний Центр вітрильного спорту.
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Шановний Віталію Володимировичу!
Розглянувши Ваш запит на отримання публічної інформації в 

порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 
вх. №20 від 30.06.2016 року, Новопетрівська сільська рада Виш-
городського району Київської області зазначає наступне.

Відповідно до статті 35 Закону України «Про землеустрій» 
інвентаризація земель проводиться з метою встановлення місця 
розташування об’єктів землеустрою, їхніх меж, розмірів, право-
вого статусу, виявлення земель, що не використовуються, вико-
ристовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, 
виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських 
угідь і забруднених земель, встановлення кількісних та якісних 
характеристик земель, необхідних для ведення державного зе-
мельного кадастру, здійснення державного контролю за викори-
станням та охороною земель і прийняття на їх основі відповід-
них рішень органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. У разі виявлення при проведенні інвентариза-
ції земель державної та комунальної власності земель, не від-
несених до тієї чи іншої категорії, віднесення таких земель до 
відповідної категорії здійснюється органами виконавчої влади 
або органами місцевого самоврядування на підставі відповідної 
документації із землеустрою, погодженої та затвердженої в уста-
новленому законом порядку.

Оскільки інвентаризація земель села Нові Петрівці Вишго-
родського району Київської області на сьогоднішній день про-
довжується запитувана Вами інформація щодо її результатів, а 
саме, вказаних в пунктах 1,2 Рішення Новопетрівської сільської 
ради від 4 серпня 2014 року №800^34-VI ще не створена.

Також, повідомляємо Вам, що в процесі проведення інвен-
таризації земель села Нові Петрівці, в разі виявлення порушень 
норм земельного та містобудівного законодавства, які на думку 
Новопетрівської сільської ради порушені, сільською радою вжи-
ваються та будуть вживатися відповідні заходи, а саме звернен-
ня до судових та правоохоронних органів, стосовно відновлення 
порушених прав та інтересів територіальної громади села Нові 
Петрівці.

Про результати вказаних дій Вам буде повідомлено додат-
ково.

Шановний Віталію Володимировичу!
Розглянувши Ваш запит в межах норм Закону України «Про 

звернення громадян» за вх. №19 від 30.06.2016 року, стосовно 
надання повного переліку фізичних та юридичних осіб, яким з 
22 серпня 2013 року по сьогоднішній день були безкоштовно 
надані, передані в оренду або продані земельні ділянки, розта-
шовані в межах земельного масиву площею 1166 га, який було 
введено в межі с. Нові Петрівці рішенням 29-ї сесії Вишгород-
ської районної ради минулого скликання 22 серпня 2013 року, 
для надання повної та достовірної інформації, просимо Вас де-
талізувати запит з вказанням конкретних кадастрових номерів 
земельних ділянок які Вас цікавлять.

Шановний Віталію Володимировичу!
Розглянувши Ваш запит на отримання публічної інформації в 

порядку Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 
вх. №19 від 30.06.2016 року, Новопетрівська сільська рада Виш-
городського району Київської області повідомляє наступне.

Поняття «публічна інформація» наведено у статті 1 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». Так, відповідно до 
частини першої цієї статті публічна інформація - це відображена 
та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях 
інформація, що була отримана або створена в процесі виконан-
ня суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передба-
чений чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 
інформації, визначених цим Законом.

Ознаками публічної інформації є: 
1) готовий продукт інформації, який отриманий або створе-

ний лише в процесі виконання суб’єктами владних повноважень 
своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством;

2) заздалегідь відображена або задокументована будь-яки-
ми засобами та на будь-яких носіях інформація;

3) така інформація знаходиться у володінні суб’єктів владних 
повноважень або інших розпорядників публічної інформації;

4) інформація не може бути публічною, якщо створена 
суб’єктом владних повноважень не під час виконання суб’єктами 
владних повноважень своїх обов’язків;

5) інформація не може бути публічною, якщо створена не 
суб’єктом владних повноважень.

У разі відсутності перелічених ознак в інформації, така ін-
формація не належить до публічної.

Отже, визначальним для публічної інформації є те, щоб вона 
була заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, отриманим 
або створеним лише суб’єктом владних повноважень у процесі 
виконання своїх обов’язків.

Якщо запитуваний запит про надання публічної інформації 
є фактично зверненням (заявою, клопотанням) про надання ін-
формації згідно із Законом України «Про звернення громадян» 
то вимоги Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
не поширюються на відносини у сфері звернень громадян.

Тобто, Закон України «Про доступ до публічної інформації» 
надає право доступу до вже існуючої інформації (документів) і 
не вимагає створення у відповідь на запит нової інформації (зо-
крема, шляхом проведення аналітичної роботи). Інші вимоги або 
прохання повинні розглядатися в межах Закону України «Про 
звернення громадян», бо внаслідок їх розгляду при наданні від-
повіді на звернення може створюватися нова інформація.

У зв’язку з вищевикладеним, враховуючи те, що Ви просите 
надати повний перелік фізичних та юридичних осіб, яким з 22 
серпня 2013 року по сьогоднішній день були безкоштовно надані, 
передані в оренду або продані земельні ділянки, розташовані в 
межах земельного масиву площею 1166 га, який було введено в 
межі с. Нові Петрівці рішенням 29-ї сесії Вишгородської районної 
ради минулого скликання 22 серпня 2013 року Ваш запит буде 
розглянуто в межах норм Закону України «Про звернення грома-
дян», оскільки Ваше звернення вимагає створення у відповідь 
нової інформації, шляхом проведення аналітичної роботи.

30 червня 2016 р. ми звернулися до Новопетрівського сільського голови 
Р. Старенького з двома запитами на отримання публічної інформації.
В першому запиті попросили надати результати інвентаризації, вказані в п-х 

1, 2 Рішення Новопетрівської сільської ради від 4 серпня 2014 р. №800-34-VI: 
«З метою встановлення можливості виділення та кількості доступних для 
виділення земельних ділянок, провести внутрішню інвентаризацію  земель-
них ділянок, включених в межі села Нові Петрівці Вишгородського району 
Київської області»; 

— в межах цієї інформації вказати земельні ділянки державної власності, 
які були передані у приватну власність з порушенням норм земельного та 
містобудівного законодавства та вказати, з якими самими порушеннями;

— вказати які саме заходи були вжиті Новопетрівської сільською радою на 
виконання цього рішення для оскарження рішень органів державної виконав-
чої влади, на підставі яких вони були вилучені  з власності (користування) 
держави та скасування державної реєстрації цих земельних ділянок».   

В другому — надати повний перелік фізичних та юридичних осіб, яким з 
22 серпня 2013 р. по сьогоднішній день були безкоштовно надані, передані в 
орену або продані земельні ділянки, розташовані в межах земельного масиву 
площею 1166 га, який було введено в межі с. Нові Петрівці рішенням 29-ї сесії 
Вишгородської районної ради минулого скликання 22.08.2013 р.  

Простіше, яку саме ін-
формацію і чому саме ми 
хотіли отримати?

Знаючи, що 22.08.2013 р. 
в межі села було включено 
1166 га землі і розуміючи, 
що частина цих земель 
була вже безоплатно ро-
здана фізичним та юри-
дичним особам колишніми 
розпорядниками цієї землі, 
ми намагалися з’ясувати, 
які саме земельні ділян-
ки Новопетрівська сільсь-
ка рада вважає спірними, 
оскільки, з її точки зору, 
вони передані у приватну 
власність незаконно. Ще 
хотіли з’ясувати, чому саме 
сільська рада так вважає. 

 Ну, і, звичайно ж, цікави-
лися, скількома вільними 
гектарами ропорядилася 
вже саме Новопетрівсь-
ка сільська рада протягом 
цього часу.

Для чого ми хотіли отри-
мати всю цю інформацію? 

Тому, що сьогодні, як з’я-
сувалося, існує серйозний 
конфлікт між мешканцями 
села (той же масив «По-
льовий»), які отримали зе-
мельні ділянки до 22 серп-
ня 2013 р. і керівництвом 
села. І тому, що Новопе-
трівська сільська рада, на-
скільки нам відомо, навіть 
судиться з частиною цих 
мешканців, відкрито погро-
жуючи відібрати в них зем-
лю. 

Мешканці ж масиву, на-
впаки, вважають протиза-
конними дії сільської ради 
загалом, та сільського голо-
ви Р. Старенького, а, також, 
його двоюрідного брата, 
начальника реєстраційної 
служби Вишгородсько-

го районного управління 
юстиції І. Кучерявого, зо-
крема.

Але якщо існує конфлікт, 
причому такий масштаб-
ний, в ньому потрібно по-
пробувати розібратися. До 

речі, саме для цього й існу-
ють ЗМІ та журналісти...

1 липня ц. р. ми отримали 
на обидва запити так звані 
«проміжні» відповіді, де 
зазначалося: «Враховуючи 
те, що Ваш запит сто-
сується надання великого 
обсягу інформації, сільсь-
ка рада, відповідно до ч. 4 
статті 20 Закону України 
«Про доступ до публіч-
ної інформації» продовжує 
строк розгляду запиту та 
надання відповіді по суті 
до 26.07.2016 року». 

Ну, от і добре, вирішили 
ми. Почекаємо, раз сільсь-
ка рада не встигає. Адже 
інформації потрібно надати 

дійсно багато. 
...А кілька днів тому нам 

зателефонували і пові-
домили, що відповіді вже 
готові. Ми отримали їх в 
понеділок, 18 липня, але 
датовані вони були, чо-

мусь, різними числами.
Перша — 8-м липня. У 

першій частині цієї від-
повіді нам роз’яснили, що 
таке інвентаризація зе-
мель і з якою метою вона 
проводиться. А, точніше, 
— процитували ст. 35 За-
кону України «Про земле-
устрій», яка називається 
«Інвентаризація земель 
при здійсненні землеу-
строю». У другій  частині 
— повідомили, що оскіль-
ки інвентаризація ще не 
закінчена, то «запитувана 
інформація ще не створе-
на». А ще повідомили, що 
«в разі виявлення пору-
шень норм земельного та 

містобудівного законодав-
ства, які на думку Ново-
петрівської сільської ради 
порушені, сільською радою 
вживаються та будуть 
вживатися відповідні захо-
ди, а саме звернення до су-
дових та правоохоронних 
органів, стосовно віднов-
лення порушених прав та 
інтересів територіальної 
громади села Нові Петрів-
ці.

Про результати вказа-
них дій Вам буде повідом-
лено додатково».

Оце останнє зауваження 
щодо «в разі виявлення... 
вживаються і будуть вжива-
тися...» особливо пораду-
вало. І нагадало чи то роз-
мову гухого з німим, чи то 
діалог двох божевільних:

— Ти куди, на рибалку?
— Ні, на рибалку...
— А-а-а... А я думав — на 

рибалку...
Бо коли запитують які 

саме ділянки, на думку 
сільради, були передані в 
приватну власність з по-
рушеннями, з якими саме 
порушеннями, і що зро-
блено чи робиться, щоб ці 
порушення усунути, а на 
це відповідають, що «в разі 
виявлення... вживаються і 
будуть вживатися відповід-
ні заходи», то інакше, ніж 
знущанням над здоровим 
глуздом і запитувачем це 
назвати не можна.  

У другій відповіді, як ба-
чите, співробітники Ново-
петрівської сільради нам, 
взагалі вирішила відбити 
бажання звертатися до неї 
із запитами на отриман-
ня публічної інформації. А 
для цього процитували ст. 
1 відповідного Закону та 
навели уривки з  довідки 
про вивчення та узагаль-
нення практики застосу-
вання адмінсудами по-
ложень ЗУ «Про доступ 
до публічної інформації», 
згадану в Постанові №11 
Пленуму Вищого адмінсу-
ду України від 30.09.2013 
р. «Про практику засто-
сування адміністратив-
ними судами положень 
Закону України від 13 
січня 2011 року № 2939-VI 
«Про доступ до публічної 
інформації». Не плутайте, 
мовляв просто інформа-
цію з публічною. Бо перелік 
громадян, які отримали 
ділянки, потрібно створити, 
а для цього аналітично по-
працювати.

З таким же успіхом мож-
на, взагалі, посилати на 
три веселі літери всіх, хто 
звертається із подібними 
запитами до офіційних ор-
ганів, адже відповіді на ці 
запити потрібно створити, 
а для цього аналітично 
попрацювати. Ну, просто  
зразок спекулятивно-бюро-
кратичної казуїстики...

Зате третя відповідь нас 
просто надихнула. На нові 
запити. Що ж, ми вміємо 
бути конкретними, шановні 
новопетрівські сільські бю-
рократи. 

Однак, той факт, що на 
обидва наші запити ви 
примудрилися не надати 
жодного слова корисної 
інформації, нас дуже нас-
торожує. Це означає, що 
ви боїтесь оприлюднення 
інформації, якою ми ціка-
вимося. А це, в свою чер-
гу, означає, що вам є що 
приховувати. А, також, це, 
між іншим, означає ще й те, 
що ви не бажаєте чесного, 
прозорого і справедливого 
вирішення конфлікту, який 
виник між вами та жителя-
ми масиву Польовий. І це 
— насторожує...

В. Борзовець 
(Далі буде)



—Чк 
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«Звиняйте, але нас тут не стояло...»

                                          

Головою я, звичайно, розумію, що російська — це «мова окупанта», «русскоговорящие» — 
«п’ята колона» і цілковита «зрада», однак, серцем останнім часом, чомусь, все частіше згадую 
«русскоговорящего» єврея з українського міста Одеса, який поки що живе в Москві М. Жва-
нецького. Оте його, якщо пам’ятаєте, «из-за чего, собственно?!». Ну, де про танк, придбаний на 
кошти артиста. Яким можна певний час покористуватся. Бо: «...Приятно, наверное, внезапно 
появиться в ЖЭКе и попросить заменить пол на кухне, не выходя из машины. Хорошо въе-
хать в базар и через щель спросить: «Скоко, скоко?! Одно кило или весь мешок?»

Хорошо еще иметь приятеля на вертолете, чтоб летел чуть впереди, и пару друзей с ав-
томатами, чтоб бежали чуть сзади.

Так можно разъезжать по городам. Ночевать где захочется.
В поликлинике насчет больничного листа осведомиться. Зайти к главному потолковать, 

пока друзья под дверью расположились.
Очень хорошо, если кто-то ругается. Продавщица, допустим, так орет, что в машине 

слышно, и ребята сзади аж спотыкаются. Это очень удачно — подъехать к лотку, въехать 
прямо на тротуар и спросить: «Из-за чего, собственно? Почему бы не жить в мире и спокой-
ствии?». И на ее крик: «Это кто здесь такой умный?» — «Я!!!» И подъехать поближе, громы-
хая и постреливая вверх совершенно холостыми, то есть очень одинокими, зарядами...».

Так от, я з приводу отого самого «Из-за чего, собственно?». По-нашому — «А навіщо, влас-
не?». Ну, чи, там, щось таке...

Програма WinnerOS

Навіщо, власне, поясніть, 
будь-ласка, було розпинатися під 
час «100-денного звіту» про «ро-
звиток інформаційних технологій 
у Вишгородському районі», «нові 
можливості для району, пов’язані 
з програмою WinnerOS», «місяч-
ний дохід в 10 тис. грн. в першу 
чергу для вимушено переселених 
осіб», конкурс, «в результаті яко-
го будуть відбиратися   найтала-
новитіші десятикласники», і т. ін., 
навіщо було роздавати інтерв’ю з 
приводу величезної користі для 
району цієї самої програми, якщо 
в результаті «Вишгородська ад-
міністрація не є розпорядником 
цієї інформації»? Інформації про 
те, що ж саме отримав від усього 
цього власне район? Ну, тоді — 
«из-за чего, собственно?». Або 
по-нашому — а навіщо, власне?  

Тож, давайте розберемося. 

Отже, є така собі приватна фір-
ма ТОВ «ГОУ АЙТІ» на чолі з ди-
ректором Андрієм Пивоваровим.  
Яка займається впровадженням 
інформаційних технологій. Це — 
з одного боку. Є тільки що при-
значений державний чиновник, 
а, саме, — голова Вишгородської 
райдержадміністрації Олександр 
Горган. Це — з другого боку. Є, 
за словами О. Горгана, народний 
депутат України Я. Москаленко, 
який має пряме відношення до 
цієї ситуації. Це — з третього 
боку. 

Чи має право народний де-
путат Я. Москаленко, як бла-
годійник,  допомогти ТОВ «ГОУ 
АЙТІ»? Ну, наприклад, врахову-
ючи той факт, що інформацій-
ні технології — дуже важлива і 
потрібна справа? А, також, що 
ТОВ «ГОУ АЙТІ», судячи з чис-

лених інтерв’ю А. Пивоварова, з 
особливою увагою ставиться до 
вимушених переселенців з До-
нецької та Луганської областей. 
Чи, взагалі нічого не враховуючи, 
а просто, використовуючи мову 
проклятого агресора, «повинуясь 
велению души»? Може. Має, як 
казав один мій знайомий, повне 
моральне право. Але ж — при 
чому тут О. Горган? — можли-
во, поцікавитесь ви? Дійсно, при 
чому тут О. Горган? 

Справа, як я здогадуюся, в 
тому, що, з одного боку, О. Гор-
гану подобаються інформаційні 
технології. І він, мабуть, чув про 
добрі справи, якими займається 
товариство. А, може, навіть, осо-
бисто знайомий з А. Пивоваро-
вим. Отже, вирішив «запустити» 
його і К° у Вишгородський район. 
А для того, щоб «стимулювати» 

Про розгляд інформаційного запиту

Шановний Віталіє Володимировичу!
На Ваш запит на отримання публічної інформації (вх. від 

30.06.2016 р. № П-85) Вишгородська районна державна адміністрація 
повідомляє.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» публічна інформація — це відображена та задокументована 
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отри-
мана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень 
своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знахо-
диться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації, визначених цим Законом.

Програма розвитку ІТ галузі WinnerOS реалізовувалась на тери-
торії Вишгородського району з жовтня 2015 р. по квітень 2016 р. за кошти 
благодійників. Для успішної реалізації програми та для надання можли-
вості жителям Вишгородського району отримати максимальну кількість 
інформації про Програму, райдержадміністрація надавала широку інфор-
маційну підтримку на території району.

Оскільки виконавцем програми WinnerOS є ТОВ «ГОУ АЙТІ», 
Вишгородська райдержадміністрація не є розпорядником запитуваної 
Вами інформації.

ТОВ «Видавничий дім «ВВВ» 
Редакція газети «На самом деле» 
м. Вишгород, буд. 8-Б, 07300

З інтерв’ю О. Горгана «Район заполонять IT-іш-
ники», (газета «На самом деле» № №26(269) від 18 
вересня 2015 р.): «...Після вивчення даних про Вишго-
родський район, я дійшов висновку, що району потрібно 
розвивати ту галузь економіки, яка буде створювати ве-
лику кількість робочих місць. А ще люди працюватимуть, 
не виїжджаючи з місця постійного проживання (тобто 
людям подобається, де вони живуть, тому нам потрібно 
давати робочі місця саме там). Важливий момент: Виш-
городщина має колосальний рекреаційний потенціал, 
отже, це повинні бути екологічні робочі місця. Головне 
— це мають бути перспективні робочі місця. Ми повинні 
спрогнозувати, що ця робота не зникне з часом. Отже, ІТ 
галузь повністю задовольняє ці потреби. 

— Так що корисного від напливу програмістів, або 
як їх ще називають айтішників, матиме Вишгород і 
район? 

— По-перше, айтішники багаті люди. Вони заробля-
ють дуже добре, оскільки їхні замовники — це заможні 
люди, в тому числі з інших країн світу. А заробляючи 
кошти в районі, вони сплачують податки тут. Район 
матиме висококваліфікованих спеціалістів з високим 
рівнем заробітної плати. Друге — це відповідальні, 
свідомі люди. Ті, хто задіяні в інтелектуальній сфері, 
зазвичай законослухняні і відповідальні громадяни. Рай-
он отримує відповідальних членів нашої громади, які, 
дбаючи про свою роботу, будуть вимогливо ставитися 
до довкілля, до влади, вони будуть активними грома-
дянами. І третє — люди звикають покращувати все, 
до чого вони беруться. Вони швидко і легко пропишуть 
програму, аби презентувати ту чи іншу сильну сторо-
ну Вишгородського району. Отже, інформаційними тех-
нологіями ці люди будуть насичувати інфраструктуру 
району, робити її більш конкурентною, привертати-
муть увагу до нашого району. 

За словами Олександра Горгана, цей проект для РДА 
взагалі нічого не коштував. Всі витрати покрив Ярослав 
Москаленко. Суму назвати відмовився, посилаючись на 
комерційну таємницю: 

— Проект дуже дорогий. Адже спочатку мова йшла 
про навчання тільки... 30 чоловік. Але переговоривши 
з Ярославом Миколайовичем, вирішили розширитися. 
Компанія «GO IT», яка займеться практичним навчан-
ням майбутніх фахівців, поділиться своїм інтелекту-
альним капіталом. Це безпрецедентний випадок, коли 
надбання компанії купує благодійник, одна фізична осо-
ба, і віддає всім бажаючим! Це колосальні кошти! Мені 
здається, що це перша і єдина в Україні програма без-
коштовного дистанційного навчання ІТ-спеціальності. 

— Коли Ви очікуєте на перші результати? 
— У березні ми матимемо перші відрахування у бюд-

жет району! Як? Від діяльності наших айтішників. Я за-
певняю, що ця програма пройде успішно. Без сумніву. І 
ми будемо нарощувати темп, тому що наше завдання 
— це зробити наш район екологічним та інноваційним. 
Завдання влади і громади. І в цьому ми — єдині».

ці добрі справи в нашому районі, 
залучив благодійницькі кошти Я. 
Москаленка. Причому, як він зау-
важив в одному з інтерв’ю, дуже 
немалі кошти. 

Добре це чи погано? Безумов-
но, добре. Маємо прекрасний 
приклад співпраці приватного біз-
несу (в особі керівника ТОВ «ГОУ 
АЙТІ» А. Пивоварова), держави 
(в особі очільника Вишгородської 
РДА О. Горгана) та благодійника 
і народного депутата (в особі Я. 
Москаленка).

Також, маємо добре продуману 
піар-кампанію факту цієї співпра-
ці (в центрі якої був О. Горган), 
яка грунтувалася на її, так би 
мовити, стратегічному кінцевому 
результаті, а, саме — «розвитку 
інформаційних технологій у Виш-
городському районі». А, окрім 
того, обіцяла цілком відчутні 
негайні і конкретні результати у 
вигляді скорочення безробітних 
серед вимушених переселенців, 
найталановитіших десятиклас-
ників,  які «інформаційними тех-
нологіями... будуть насичувати 
інфраструктуру району, робити її 
більш конкурентною, приверта-
тимуть увагу до нашого району», 
і, навіть «перші відрахування у 
бюджет району у березні». 

Що ж, як кажуть, поляки, — 
слава Йсу!

Але ж, як написано в розд. 3 
Екклезіяста (в українському пе-
рекладі І. Огієнка), «час розкида-
ти каміння і час каміння громади-
ти...». 

По завершенню навчання най-

З повагою
Виконуючий обов’язки
Голови Адміністрації М. Г. Мельник

З інтерв’ю О. Горгана 
«Життя ставить нагальні пи-
тання і вимагає їх вирішення. 
100 днів голови РДА – ро-
бота на результат» (газета 
«Слово» від №28(4995) від 
18 липня 2015 р.): «...За 100 
днів вдалося вивести район у 
публічну площину. Вишгород-
щина заробляє репутацію та 
демонструє свій рекреацій-
ний потенціал, готуються 
програми розвитку ІТ-галузі 
району. За 100 днів ми запо-
чаткували новий напрямок — 
це розвиток інформаційних 
технологій у Вишгородсько-
му районі. З вересня розпочи-
наємо фінальну стадію. Ця 
програма Winner OS. Її суть у 
тому, що людина навіть без 
спеціальної освіти за 4 місяці 
може отримати навики про-
грамування, які забезпечать 
їй місячний дохід близько 10 
тис. грн. Для Вишгородського 
району — це виклик, це нові 
можливості. У першу чергу, 
для вимушено переселених 
осіб. Ми розраховуємо цим 
покращити становище де-
мобілізованих бійців АТО та 
безробітних. Буде проведено 
конкурс, і з найталановиті-
шими будуть працювати вже 
не дистанційно, а індивідуаль-
но. Будуть відбиратися учні 
десятих класів. Це найопти-
мальніший вік, для того, щоб 
виявити талановиту молодь. 
Ключова концепція розвитку 
Вишгородського району вкла-
дається у два слова: Вишго-
родський район — екологічний 
та інноваційний. Саме розви-
ток ІТ-сфери підпадає одразу 
під дві позиції. Розвиток галузі 
спрямований на розвиток кон-
цепції району як екологічного 
так і інноваційного. Тому що 
робочі місця створені в ІТ-га-
лузі — усі екологічні. Люди 
мають змогу дистанційно 
працювати, вони не створю-
ють техногенного наванта-
ження...». 

 

талановитіших громадян району 
по прекрасній програмі WinnerOS, 
ну, наприклад, ще через 100 днів, 
О. Горган мав би знову виступити 
з якої-небудь високої (чи не дуже 
високої) трибуни, бажано, вже 
разом з А. Пивоваровим, і сказа-
ти, приблизно, наступне:

«Ну, що ж, шановна громадо 
району! Я думаю ви пам’ятає-
те той рейвах, який я вчинив на 
весь район з приводу програми 
WinnerOS? І, мабуть, не забули 
всі мої тодішні обіцянки: розви-
нуті мало не до неба інформацій-
ні технології у районі, неймовірна 
кількість нових робочих місць, 
місячний дохід у 10 тис. гривень 
демобілізованим бійцям АТО 
та  вимушеним переселенцям, 
і, навіть, перші відрахування у 
бюджет району ще у березні. 
Коротше кажучи, наобіцяв я вам 
ІТ-ішний рай в районі, а вийшло 
як завжди... Вибачте, люди добрі!

Ні, гроші Я. Москаленка, ми з 
Андрієм Пивоваровим, звичай-
но, освоїли, навчання провели, 
але..». 

Ну, і далі — все як на духу. Роз-
казати громаді, що «з 30 чоловік, 
що ми вивчили, колишніх бійців 
АТО — стільки то, переселенців 
— стільки, десятикласників — 
стільки. Живуть вони там то і там 
то. Заробляють в середньому — 
стільки то. Ну, і так далі. Щоб всі 
зрозуміли — О. Горган не якийсь 
там пустобрех, а за «базар» від-
повідає. І щоб уяснили «из-за 
чего, собственно». По нашому — 
«а навіщо, власне...».

Але тупо «відморожуватись» 
коли журналіст просто поціка-
вився результатами широко ро-
зрекламованої особисто головою 
РДА програми навчання і «пе-
реводити стрілки» на ТОВ «ГОУ 
АЙТІ»! Мовляв, ми тут не при 
ділах, бо нас тут, взагалі, не сто-
яло!..  

Ну, як тут не згадати кінцівку 
отого самого шедевру М. Жва-
нецького про танк, що, до речі, 
називається «Броня моя...»: 

«...Да мало ли куда можно 
подъехать справиться, как там 
идут дела. Но тут же, не по те-
лефону, тут, как никогда, важен 
личный приезд. И устроить при-
бытие скорого танка по вызову. 
Это вам уже не группа психоло-
гов, которая успокаивает под 
девизом «То ли еще будет!». 
Это мы, конкретные ребята, 
мотовзвод огнестрельного со-
чувствия. И чтоб прошел слух, 
что врать нам стало небезо-
пасно, что из-за неизвестного 
жильца может приехать Я с 
друзьями, и наша бронь также 
глуха, и пусть у него хоть на 
какое-то время отнимется его 
вранье, которое ему кажется 
умением разговаривать с людь-
ми, пусть оно больше не выра-
батывается его председатель-
ской железой, пусть он не учит 
нас, ибо результатов у него ни-
каких, а ждать, что он сам пой-
мет, уже невозможно...

«Броня крепка, и танки наши 
быстры, и наши люди...».

Так, які, все ж, таки, реальні ре-
зультати програми WinnerOS для 
району? Іншими словами, наві-
що, власне, вона проводилась? 
І чому ці результати приховують? 
Ви зрозуміли? Я — ні.

В. Борзовець
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Точка зору

Я вам, граждане Украины, один умный 
вещь скажу, только вы не обижайтесь. Вы 
прямо сейчас теряете свою страну. Каж-
дый день. И с каждым днём всё больше и 
больше. Потому что каждый день из Укра-
ины уезжают те единственные, кто спосо-
бен вытянуть страну из жопы, в которой 
она оказалась — предприниматели.

«Да и фиг с ними, с этими предпринима-
телями! — скажете вы. — Пусть линяют  
отсюда, если хотят!» Но рабочие места 
создаёт не государство, их создают пред-
приниматели. И зарплаты платит не госу-
дарство — их платят предприниматели. И 
даже если вы бюджетник или пенсионер, 
и зарплату или пенсию вы получаете яко-
бы от государства — оно платит её вам 
из тех денег, которые оно собирает в виде 
налогов с предпринимателей. А не будет 
предпринимателей — не будет и налого-
вых поступлений. Не будет налоговых по-
ступлений — не будет денег на зарплаты 
бюджетникам и пенсий для пенсионеров. 
Единственный способ при этом для госу-
дарства выплатить зарплаты бюджетни-
кам или пенсии — напечатать деньги. Но 
в этом случае деньги обесценятся, и ку-
пить на них вы сможете чуть больше, чем 
ничего. 

Возьмём, например, меня. Я — пред-
приниматель. Я уехал перед Новым Го-
дом — в Италию, по стартап-визе. Я 
отослал заявку на стартап-визу по элек-
тронной почте, а через 2 недели и 5 дней 
после этого, по той же электронной почте, 
мне пришли документы для оформления 
визы. Когда в визовом центре Италии в 
Киеве мне сказали, что визы для выезда 
на ВНЖ они делают 120 дней, я написал 
об этом по электронной почте в Мини-
стерство экономического развития Ита-
лии, те в этот же день созвонились с МИ-
Дом, МИД в этот же день — с консулом, 
и, в итоге, на следующий день после по-
дачи документов на визу, мне позвонили 
из визового центра с просьбой приехать и 
забрать паспорт с готовой визой.

Приехав в Италию, я занялся регистра-
цией компании. Для стартапов в Италии 
недавно приняли фактически отдельное 
законодательство, сильно либерализовав 
для них ведение хозяйственной деятель-
ности и создав неслабые налоговые льго-
ты. Поскольку эти законы свежие, многие 
коммерчиалисты (это гибрид бухгалтера 
и налогового юриста, который ведёт всю 
отчётность компаний) с ними не сталкива-
лись. Мой коммерчиалист — тоже. Когда 
после изучения законодательства у него 
возникло несколько вопросов, требующих 
разъяснения, я задал их по электронной 
почте советнику министра экономиче-
ского развития Италии, который куриру-
ет программу развития инновационного 
предпринимательства Италии. Знаете, че-
рез сколько он мне ответил на них? Через 
1 час и 48 минут. И это были не отписки, 
а подробные ответы, которые разъяснили 
мне и моему коммерчиалисте все неяс-
ности. И, кстати, поскольку я пока ещё в 
недостаточной степени владею итальян-
ским языком, для моего удобства все от-
веты советником министра были даны на 
прекрасном английском.

А тем временем в Украине бандиты с 
легальными автоматами и настоящими 
корочками Налоговой милиции по беспре-
делу отжимают у предпринимателей грец-
кие орехи в Одесской области и в Умани. 
Официальная причина — отсутствие у 
коммерсантов сертификатов происхожде-
ния на орехи. Предприниматели закупают 

орехи у населения, а те, естественно, не 
могут выдать эти сертификаты. А знаете, 
чем обосновывает украинское правитель-
ство требование сертификата о проис-
хождении для экспорта грецких орехов? 
Защитой, блин, иностранных покупателей 
этих орехов! Как будто иностранный поку-
патель идиот и не прописал в контракте 
требования к качеству товара! Как будто 
иностранный покупатель идиот и примет 
товар, который ему не подходит! Как буд-
то, блин, покупка такого сертификата у 
коррумпированного чиновника, хоть ког-
да-то свидетельствовала о том, что с то-
варом действительно всё в порядке!

А теперь скажите мне: что выберет че-
ловек в здравом уме и при ясной памяти? 
Создавать рабочие места в стране с уже 
развитой инфраструктурой, хорошо отла-
женной судебной системой и помогающи-
ми ему чиновниками, или же создавать 
рабочие места в государстве с убитой 
инфраструктурой, дебилами-парламента-
риями, коррумпированными прокурорами 
и судьями, и бандитствующими налогови-

собных вытащить страну из ж...пы.
Однако, вы можете не ждать, пока вам 

придётся выходить на Майдан и стоять 
там 3 с лишним месяца. Вы можете вы-
йти к Раде прямо сейчас, и не выпускать 
оттуда депутатов, пока они не примут, 
например, «Одесский пакет реформ». А 
если какая-то сука попробует вам сказать, 
что, дескать, упразднение кровопийц яко-
бы противоречит Конституции, вы можете 
сразу бить её по морде. Ведь можете? Так 
почему не делаете?

Вы можете прийти на Банковую и не вы-
пускать оттуда никого, включая шоколад-
ного Петю, пока он не объявит открытый 
конкурс на должность Генерального про-
курора. А потом вы можете снова прийти 
к Раде и не выпускать оттуда никого, пока 
не примут закон о выборах по открытым 
спискам, за который все обещали прого-
лосовать, но который «забыли» вынести 
на голосование.

И не расходитесь после этого от Вер-
ховной Рады. Потому что депутатов надо 
заставить ещё принять Налоговый ко-

«Если непра-
вильно управ-
лять страной, 
все умные люди 
уедут».

Ли Куан Ю, 
первый 

премьер-
министр 

Сингапура

Я вам, граждане, выезжающие из Украи-
ны, одну умную вещь скажу. Только вы не 
обижайтесь, пожалуйста. Вы валите отсюда? 
Ну и валите себе на здоровье! Ни к чему вам 
диагнозы раздавать чужой стране.

Вы говорите, Яценюк ваш Фейсбук не чи-
тает? Мой тоже. И мне обидно, конечно, что 
такой он скотина и подлец тот Яценюк. На 
одно уповаю — может, хоть после отставки 
у него появится время читать мои посты. 
Иначе тоже об эмиграции задумываться нач-
ну: как же так может быть, чтобы он безна-
казанно меня игнорировал?

Мне нравится, как точно вы описываете 
все проблемы нашей страны. Все так. И про-
куратура ни к черту, и суды и автоматчики 
с орехами. Но вот ведь в чем дело. Вы го-
ворите, что едут лучшие умы, а такой точно 
диагноз любой алкоголик под пивным ларь-
ком озвучит. И рецепт в точности ваш про-
пишет: собрать всех и не выпускать, пока не 
сделают, чтобы всем было хорошо. Правда, 
вряд ли алкоголик знает, что этот рецепт из 
Ватикана. Тут у вас, конечно, перед ним пре-
имущество.

Вас потешил ответ итальянского совет-
ника министра в течение двух часов? А вам 
не приходило в голову, что если в Европе 
процедуры шлифовались веками, а абориге-
нам все просто и понятно, то, по логике, их 
советники министров молиться должны на 
таких, как вы. Они же там помирают с то-
ски от безделья. Сидит себе, очередной день 
до вечера, а тут — ухтышка! Мне написали 
письмо! Ваааау!!!

Может быть, когда-то так будет и у нас, а 
сейчас спросите Нефьодова или Омеляна, 
сколько у них писем и есть ли возможность 
каждому развернуто отвечать.

И не переживайте за нас, пожалуйста. Без 
предпринимателей мы с вашим отъездом не 
останемся. Езжайте и предпринимайте себе 
на здоровье, где хотите, без зазрения сове-
сти. Ваши рыночные ниши с удовольствием 
займут другие предприниматели, настроен-
ные вести бизнес в сложной, недружелюб-
ной, неденежной, но своей стране. Бизнес 
устроен так, что есть некие потребности, а 
он их удовлетворяет. К примеру, есть в стра-
не потребность в 100 млн. пар трусов. Буде-
те вы их продавать или нет, но людям нужны 
эти трусы. И они их обязательно купят. Не 
у вас, так у того, кто останется здесь и про-
должит под дулами автоматов налоговой по-
лиции продавать трусы. Кстати, налоговых 
потерь, о которых вы пишите, тоже не будет: 
кто продаст вместо вас эти 100 млн. пар тру-
сов, тот и заплатит точно такие же налоги, 
что платили вы.

Конечно, я немного утрирую. Лучше, что-
бы бизнеса в стране было больше. Но не 
надо и преувеличивать убытки от эмигра-
ции. Эти потери вполне могут обернуться 
приобретениями, когда эмигранты вернутся 
и инвестируют в страну заработанные за 
границей миллиарды.

Украина сейчас — страна возможностей. 
Как бы тут ни было плохо и необустроен-
но, а всякие соросы уже круги наматывают. 
Присматриваются, столбят участочки. Дума-
ется, не зря.

ками?
«А как же патриотизм?» — спросите вы. 

А я отвечу вам, что не нужно путать ту-
пость с патриотизмом. Предприниматель 
готов долбить тоннель днём и ночью — 
если он видит свет в его конце. Этот свет 
даёт ему вдохновение долбить. А если 
света нет, то вдохновение быстро уходит, 
и предприниматель начинает искать дру-
гое место, в котором он сможет таки до-
биться результата. Предпринимательство 
— это жёсткая вещь, идиоты (пусть даже 
сверхпатриотичные) тут не выживают. Да 
и вы, думаю, не согласитесь, чтобы ваш 
работодатель платил вам не деньгами, а 
патриотизмом.

Сколько времени прошло после Майда-
на? Два с лишним года! Покойный ныне 
Каха Бендукидзе специально сразу по-
сле Майдана, в марте 2014 г., приезжал в 
Киев и всем объяснял, что дерегуляцию 
сделать очень просто, для этого нужно не 
более пары месяцев. И даже конкретный 
рецепт он давал: нужно представить себе, 
что в здание, где сидит регулирующий ор-
ган (например, санэпидемстанция) попа-
ла ракета и никто не выжил — сможет ли 
после этого работать экономика? Если да 
— нужно упразднять этот регулирующий 
орган.

Сколько времени нужно для того, чтобы 
написать и принять закон, упраздняющий 
регуляторные функции санэпидемстан-
ции? Написать, блядь, что кровопийцы 
из санэпидемстанции больше не имеют 
полномочий приходить к предпринимате-
лям, и проголосовать за это? Для этого 
что — нужны доктора наук и выпускники 
Гарварда? Для этого, блин, нужен толь-
ко человек, умеющий писать! Кто из вас, 
окончивших среднюю школу, не способен 
написать слова, что для экспорта грецких 
орехов (и любых других товаров и услуг) 
запрещено требовать любые документы, 
кроме контракта с покупателем?

«Но при чём же тут мы?» — спросите 
вы, дорогие граждане Украины. А при том, 
что вы сидите на ж...пе ровно и смотрите 
на то, как из страны уезжают те, кто спо-
собен вытащить её из ж...пы.

Проблема Украины в том, что терпение 
её граждан практически безгранично. Я 
не сомневаюсь в том, что когда чаша ва-
шего терпения переполнится, вы снова 
найдёте в себе силы выйти и сместить 
нынешнюю саранчу, засевшую в Печер-
ском треугольнике. Вот только боюсь, что 
когда это произойдёт, в стране останется 
слишком мало предпринимателей, спо-

декс, в котором нужно резко сократить ко-
личество налогов, а ставки по оставшим-
ся — уменьшить. Потому что прежде чем 
доить предпринимателя, ему нужно дать 
заработать. И работа, блин — это не кру-
глосуточное заполнение отчётности для 
налоговой, как думают украинские депу-
таты-дебилы!

Когда кардиналы избирают Папу Рим-
ского, их не выпускают из помещения до 
конца выборов. Если процедура затягива-
ется, кардиналам перестают передавать 
еду, за исключением хлеба и воды. А если 
и это не помогает, то разбирают над ними 
крышу.

Если подобные меры применить к Вер-
ховной Раде и Администрации президен-
та, то вы можете заставить их за неделю 
сделать то, что они не хотели делать два 
с лишним года. Но если вы будете ждать, 
пока ваше терпение иссякнет, вам придёт-
ся стоять не неделю, а несколько меся-
цев. А после этого вы обнаружите, что все 
умные и предприимчивые люди уехали.

После Майдана я, как и многие, ожи-
дал кардинальных перемен. В марте 
2014 я договорился со своими знакомыми 
IT-предпринимателями, которые разра-
батывали системы e-government для не-
скольких государств, о том, что они предо-
ставят эти системы и доработают их для 
Украины бесплатно. Предложив это ми-
нистру экономического развития Украины 
пану Шеремету, я был послан в ж...пу, так 
как Минэкономразвития никак не могло 
поделить с Министерством регионально-
го развития (привет, тогдашний министр и 
нынешний премьер Гройсман!), кто же из 
них будет заниматься e-government.

Летом 2014 года, в упор не видя ре-
форм, я в своём Фейсбуке я написал, что 
если правительство страны не начнёт ре-
альные реформы, то я уеду. Но Яценюк 
не читает мой Фейсбук (кто я, блин, такой, 
чтобы сам Яценюк читал мой Фейсбук?). 
Через год после этого я начал собираться, 
а ещё через полгода — уехал.

Думаю, примерно то же самое случится 
и с этим постом. Большинство не прочи-
тает его, а те, кто прочитают, либо обви-
нят меня в отсутствии патриотизма (сразу 
посылаю вас на фиг, пионэры), либо ни 
фига не сделают для того, чтобы пред-
приниматели перестали уезжать. Да, да, 
я знаю — «моя хата с краю», «от меня ни-
чего не зависит» и т.д. Впрочем, каждый 
баран висит за собственные яйца, и висит 
так долго, как он этого заслуживает.

Артур Вельф

Письмо 
несущимся в ж...пу

Сергей
Марченко

Письмо 
несущимся 
из ж...пы
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Точка зору

... Два года тяжелейшей, кровопролит-
ной, оборонительной войны против госу-
дарства, обладающего вторым по мощ-
ности ядерным потенциалом. Два года 
потерь, слез, утрат и разочарований. Два 
года предательства, подлости и образцов 
истинного патриотизма и примеров высо-
чайшего мужества. Два года бесконечных 
публикаций, аналитических работ, науч-
ных трактатов, исследований и блогов 
— тысячи журналистов, публицистов и 
политологов со всех концов света пишут 
и пишут о нас.

Из бесконечного потока статей в память 
больше всего врезалась  одна. Автор ее 
— Альфред Кох — глубокий аналитик и 
замечательный публицист. Статья вышла 
в свет 1 октября 2015 года и носила на-
звание «Свиньи, больше ни слова о геро-
ях «Небесной сотни».  Изначально я поду-
мал, что она о россиянах.. Но буквально 
с первых же строчек стало ясно, что Кох 
обращается к нам. И чем ближе я подби-
рался к концу — тем больше мне станови-
лось не по себе: это было весьма близкое  
повторение моей, еще неопубликованной 
статьи. Кох говорил о том же, о чем  я сам 
несколько дней назад написал, но хранил 
у себя в «черновиках», не в силах пере-
ступить черту и опубликовать свою рабо-
ту в СМИ. Единственное существенное 
различие состояло в том, что я не употре-
бил сравнение «грязные свиньи». Ведь 
статью Альфред Рейнгольдович закончил 
строчкой: «Для особо тупых: свиньи — это 
вы, украинцы, которые видя это б**дство, 
творящееся в стране — молчат.»  Еще 
более страшнее «тупости свиней» было 
последовавшее за статьей «молчание яг-
нят» — ни один блогер, ни один политик, 
ни один читатель не возмутился, не вы-
ступил против Коха, не высказал ни еди-
ного слова в ответ, ибо каждая его фраза, 
каждая буква были в «десятку»...

... Панове, я не могу до конца понять 
вашей ментальности. Я не в силах раску-
сить суть ваших убеждений, докопаться 
до вашего внутреннего стержня. И я ис-
пытываю жесточайшее разочарование от 
того, что наблюдаю вокруг себя. На Май-
дане вы бесстрашно шли на снайперские 
винтовки «Беркута», прикрывшись лишь 
деревянными щитами, а в АТО проявляли 
примеры высочайшего мужества и героиз-
ма. Вы подрывали себя последней грана-
той в бою и плохо вооруженным взводом 
останавливали наступление вражеского 
батальона. Не думая о завтрашнем дне, 
вы отдавали фронту последнюю краюху 
хлеба и перечисляли добробатам послед-
ние деньги с пластиковых карт. Но что же 
стало с вами сегодня? Куда подевались 
ваша воля, ваш героизм и стремление к 
свободе? Вы с презрением называли рос-
сиян «безропотными тварями Путина», но 
а сами-то вы кто? Разве сами вы далеко 
ушли от русских?

Эдвард Лукас: «Не ждите, что За-
пад спасет вас. Вы — богатая стра-
на, которой плохо правят.  Вам надо 
навести порядок в стране и тогда 
вы сами сможете спасти Запад, а не 
он вас …»

Присмотритесь к себе! Почти каждый 
из вас сегодня покорно стоит в стойле, 
подобно жвачному животному.  Тех нелю-
дей, кто организовал войну на Донбассе, 
в которой погибли и каждый день погиба-
ют ваши родные и близкие, вы ежеднев-
но видите в зале Верховной Рады и на 
сборищах ваших местных советов, но 
при этом  ТРУСЛИВО МОЛЧИТЕ.  Заво-
ды «Антонов», «Южмаш» и «Мотор Сич» 
продолжают поставлять комплектующие 
детали для Минобороны РФ: эти «ком-
плектующие» каждый день убивают ва-
ших сыновей, и вы, прекрасно зная об 
этом, ТРУСЛИВО ПРЯЧЕТЕ ГЛАЗА.

Президент вкупе с премьер-министром 
придумали  императивную забаву «Подни-
ми тариф для быдла!» и, развлекаясь, ре-
гулярно рисуют наугад в ваших платежках 
взятые с потолка цифры. И вы, НЕ ПРО-
ТИВЯСЬ этому, податливо все отдаете и 
отдаете свои последние копейки за то, что 
является вашим, что вы должны получать 
бесплатно. Отдаете, безропотно, как скот, 
прекрасно понимая при этом, что забава 
эта не имеет ни конца и ни края, а главное 
— правового фундамента. Отдаете, отры-
вая деньги от своих полуголодных детей 
и больных родителей под мерзкий хохот 
самодовольных корпулентов, обожрав-
шихся бюджетными миллиардами.

На ваших глазах быдловатые водители 
маршруток гонят из  салонов своих авто-
мобилей инвалидов АТО, и вы, еще вче-
ра встречавшие этих инвалидов криками 
«Ге-ро-и! Ге-ро-и!», сегодня безразлично 
воротите взгляды от этого скотства и хлад-
нокровно созерцаете пейзаж за окном. 
Сегодня ваших побратимов, борющихся с 
контрабандой, прямо на плацу, прямо на 
ваших глазах «вяжут» силовики —  те са-
мые, которые два года назад услужливо 
отворяли двери ружейных комнат перед 
полупьяными донецкими «ватниками». И 
вы, сотни молодых и здоровых бойцов, 
с оружием в руках трусливо и обреченно  
наблюдаете за всей этой вонючей вакха-
налией.

«Украинцы, вы тупые 
свиньи? Тогда мне 
с вами не по пути...»

Меня претит вид комбатов ВСУ, увешан-
ных боевыми наградами, ибо ни у одного 
из них не хватает смелости созвать, нако-
нец-то, пресс-конференцию и рассказать 
всему миру о том, как наши пушки мол-
чат в ответ на артобстрелы противника, 
как ежедневно гибнут бойцы от снарядов 
«ДНР» и как волонтеры все везут и вез-
ут  на фронт — «на 100% обеспеченным 
батальонам» — тепловизоры, прицелы, 
медикаменты и тушенку.

Сепарополитики, регулярно поливаю-
щие грязью вас, вашу страну и ваш язык 
на российских ТВ-каналах, преспокойно 
живут себе в Киеве, ежедневно проходят 
мимо вас и ни один человек по сей день 
не набросился на этих иуд прямо на улице 
и не перегрыз им глотку.

Я ошибся в вас, я ошибся в том, что вы 
и россияне — разные. Нет, вы на самом 

деле  — РОДНЫЕ братья, Путин прав.  
МНЕ НАДОЕЛО ВАШЕ БЕСПОНТОВОЕ 
«СЛАВА УКРАИНЕ!». Мне надоели ваши 
беспонтовые шествия с громадными жо-
вто-блакитними полотнищами. Меня тош-
нит от ваших беспонтовых угроз русско-
му миру и украинской власти в соцсетях. 
Мне надоел ваш беспонтовый Ленинопад. 
Ленину, кстати, принадлежит гениальная 
фраза: «Всякая революция лишь тогда 
чего-нибудь стоит, если она умеет защи-
щаться». Ваша революция не стоит, увы, 
и ломанного гроша. Ибо она не сумела 
защитить себя и пубертатный ее период 
не имел дальнейшего развития. Потому 
что настоящих героев — истинных каза-
ков —  в Украине было не более десяти 
процентов. Почти всех  их расстреляли на 
Майдане, затянули в кровавые котлы или 
упрятали за решетку. А вы и дальше гром-
че скандируйте «Слава Украине!» на пло-
щадях и «Путин @уйло!» на стадионах. 
Авось, эти бравурные колебания воздуха 
приведут к тому, что Порошенко начнет 
считать вас за людей, а Путин уйдет из 
Донбасса...

... Кто-то, вероятно, промычит мне в от-
вет: «А сам-то чего?». А с «сам-то чего?» 
все в порядке. Я два года не хожу в кино 
— война идет. Я не смотрел ни один фут-
больный матч Евро-2016 — война идет. 
Война идет — и мой очередной визит 
ровно неделю назад в «Горгаз» закон-
чился, как обычно — из кабинета дирек-
тора меня выводила опергруппа СБУ.  С 
начальницей РЭС мы общаемся исклю-
чительно через участкового инспектора 
полиции.  Я имею вид на жительство в 
ЕС, прекрасную 4-х комнатную квартиру 
в Скандинавии, но последние два года не 
покидал пределы Украины и два года не 
видел жену.  А зачем мне все это? У меня 
— война, а у вас — вакация.  

Я не призываю к вендетте или джихаду 
против плагиаторов Януковича — у вас и 
духу-то не хватит на это. Но ведь на ба-
нальные митинги протеста и мирные ма-
нифестации вы еще способны? Что ж вы 
все на коленях-то? Помните, увидев под 
своим окном тысячу мирных граждан, 
и мэр, и губернатор, и президент тут же 
вспоминают нестареющий хит, который 
начинается словами: «Вихри враждебные 
веют над нами...».  Но вы всё не хотите 
вставать с колен, вы боитесь излечиться 
от кретинизма, рабства и ляпсуса, а по-
тому совсем скоро в пустом стойле,  рас-
положенном рядом с вашим, вы увидите 
своего собственного ребенка. А раз так — 
мне с вами не по пути. Ибо я — человек... 

Артур Балаев, писатель

Артур Балаєв — письменник. Як вказує Facebook — Лауреат міжнародної 
літературної премії  «За мир і гуманізм». І пише він так, як і належить письмен-
нику — образно, яскраво, емоційно. Однак, на мій погляд, при цьому робить 
одну невеличку, але дуже суттєву логічну помилку. Ця помилка полягає в тому, 
що він звинувачує одразу всіх українців. 

Насправді, як зауважив один публіцист, «є дві України — одна воює, а інша — 
краде». Так от, відносно тих українців, які стояли і гинули на майданах країни 
під час Революції гідності; для тих, хто воює і гине сьогодні на сході від рук 
російських найманців, обдурених російською пропагандою «українців» і про-
сто бандитів; відносно тих волонтерів, хто їм допомагав і допомагає, відріва-
ючи від себе останнє; відносно тих, хто бореться з корупціонерами по всій 
країні, — від маленького, Богом забутого села до ВР України, — звинувачення 
А. Балаєва абсолютно безпідставні і образливі. 

Для тих же, хто крав і продовжує красти, хто наживається на війні та людсь-
кому горі, ці звинувачення не мають ніякого значення. Вони їх не почують, а 
якщо й почують, то не зрозуміють. Ці люди, якщо їх можна так назвати, ро-
зуміють зовсім іншу мову. 

А от кому дійсно варто дослухатися до звинувачень письменника, так це 
тим, хто звик жити за принципом «моя хата скраю». Тим, з чиєї мовчазної згоди 
завжди коїлись найстрашніші злочини в історії людства... 

В ленте тут и там всплывает возмущение 
прогрессивной общественности и призывы 
в таком духе: а почему, мол, наши героиче-
ские патриоты с гей-парадами борются, а с 
крестным ходом нет? И вот что я скажу по-
добной прогрессивной общественности. 
Если стая каких-нибудь героев, наслушав-
шись ваших призывов, нападет и поколотит 
участников сего мероприятия, это будет и 
ваша «заслуга».

В Кремле больше двух лет мечтают о бан-
деровском геноцыде, а он все никак не на-
ступит. Приходится бесконечно завывать 
про 2 мая в Одессе, но электорат уже давно 
от него не штырит, скучно.

Сирия тоже утомила. Крымнаш пылится 
в углу и уныло мечтает о мосте к 35 съезду 
КПСС. Денег нет, но вы держитесь. 

И тут такой подарочек — бандеровцы пра-
вославных бьют! Это будет джек-пот! Пре-
красный мобилизационный повод. Кроме 
всего прочего, если вы не забыли, участники 
хода не нарушают законодательство и, фор-
мально, «за мир». Напасть на них — это зна-
чит противопоставить православие и Украи-
ну и склонить на свою сторону молчаливое 
большинство, которое ваши фейсбуки не чи-
тает. Я не знаю, каким нужно быть интеллек-
туалом, чтобы не увидеть эту одноходовку... 

Вот цитата из обращения Митрополита 
Онуфрия по поводу крестного хода:

«З глибокою скорботою на серці ми всі нині 
переживаємо новітню трагедію — на сході 
України триває збройний конфлікт, проли-
вається безвинна кров наших земляків. 

Найбільше, що може зробити наша Церква 
— це закликати до миру та посилити мо-
литви про дарування миру нашій Українській 
землі, що ми й робимо від початку збройного 
протистояння.

Але незважаючи на миротворчу місію на-
шої Церкви, її намагаються зробити воро-
жою українському суспільству. Сьогодні на 
мирній території України розпалюється 
міжконфесійна війна, створюються різно-
манітні провокації спрямовані як проти 
духовенства та вірян зокрема, так і проти 
Української Православної Церкви загалом. Ра-
зом з тим, нам відомі непоодинокі випадки, 
коли об’єднавча сила молитви вірян твори-
ла чудеса».

Как видите, невзирая на «миротворческую 
миссию», начатую еще господином Гир-
киным (помните историю с «дарами волх-
вов»?), невзирая на врученные Путиным 
митрополиту «ордена дружбы» и рассказы о 
«гражданской войне», некие враги пытаются 
сделать церковь вражеской украинскому об-
ществу. Намек понятен.

Поэтому самая лучшая реакция на все это 
действо, простите, игнор — ведь правовых 
оснований кого-то куда-то не пустить у нас 
нет, насколько я понимаю. Ну соберется в 
Киеве пусть даже несколько десятков тысяч, 
и что? Как будто это первый подобный ход. 
Или вы боитесь, что они по дороге объявят 
какую-нибудь «инородную республику»? Это 
вряд ли, не те времена нынче.

Даже когда Янык в декабре 2013 привозил 
на «антимайдан» десятки тысяч «туристов», 
ничего страшного не произошло, как при-
ехали, так и уехали. Не надо путать титушек 
и туристов — в данном случае, повторюсь, 
это, скорее, приманка. Год назад тоже был 
крестный ход в Киеве, правда, тогда еще не 
додумались до миротворчества и отмечали 
тысячелетие крещения. И что? И ничего.

Ваш кэп.
P. S. Кто все еще верит в то, что Московский 

Патриархат решил «просто помолиться за 
мир»: Мосгорсуд дал 12 лет колонии экс-со-
труднику УПЦ московского патриархата за 
госизмену в Киеве.

По поводу 
крестного хода

Вадим
Фульмахт
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Смачного!Спорт
16 липня у Вишгороді відбулася історична подія: 

він приймав Всеукраїнські змагання з триатлону VR 
Olympic Triathlon. У заході взяли участь понад сто 
спортсменів, які незалежно від віку та статі, достойно 
пройшли «олімпійську» дистанцію, що включала пла-
вання — 1,5 км, велоетап — 40 км та біг — 10 км.

Організаторами змагань була Федерація триатлону 
України, Вишгородська районна рада та районна дер-
жавна адміністрація, міська рада м. Вишгорода. 

Особливу роль у про-
веденні змагань відігра-
ла команда рятувальників 
райвідділу держслужби над-
звичайних ситуацій, яка дба-
ла про безпеку на воді учас-
ників змагань, адже кожен 
повинен був пропливти 1,5 
км водної дистанції. 

Також відзначилася На-
ціональна поліція району. 
Завдяки правоохоронцям 
було забезпечено повне пе-
рекриття руху вулиць Ватуті-
на, Шолуденка та Межигірсь-
кого Спасу з 10:00 до 13:00 
для того, щоб спортсмени 
змогли безперешкодно по-
долати 40-ка кілометрову 
дистанцію. Після велоетапу 
учасники закінчили змагання 
на біговому відтинку. Їм до-
велося пробігти по Набереж-
ній Київського водосховища 
10 км. ( два кола по 5 км).

Змагання проходили у 
важких погодних умовах. 
Сильний вітер підняв велику 
хвилю, і учасникам довелося 
залишити багато сил на пла-
вальному етапі. Пізн+іше ви-
явилося, що плавання було 
розминкою перед складним 
велоетапом. Спортсменам 
довелося подолати 7 кіл кру-

того схилу вулицями міста.
Переможців нагороджу-

вали подяками, медалями, 
призами. Серед жінок золо-
ту медаль отримала спор-
тсменка з міста Дніпра — 
Олександра Гришина.

Абсолютним чемпіоном 
серед чоловіків став мешка-
нець Вишгородського рай-
ону з села Нові Петрівці Та-
рас Дубинець. Він пройшов 
дистанцію за найкоротший 
час і був нагороджений ще й 
грошовою винагородою у 10 
000 грн. Ця грошова премія 
започаткована депутатом 
міської ради Сергієм Пінчу-
ком і носить назву «Рекорд 
Велесгарда». Винагорода 
буде щороку присуджувати-
ся спортсменам за встанов-
лення кращого результату.

Усі учасники зазначали, 
що характеристики траси 
і організація заходу від-
повідає найвищим світовим 
стандартам. Варто сказати, 
що вулиці, якими проходи-

ли змагання, були дбайли-
во доглянуті комунальними 
службами міста, які залата-
ли ями та відремонтували 
асфальтне покриття біля 
каналізаційних люків. Вишго-
родським районним КП «Ко-
мунальник» була викошена 
трава, пофарбовані у яскра-

вий колір «лежачі поліцей-
ські». Також «Комунальник» 
допоміг навести чистоту на 
складних поворотах траси, 
Набережній Київського водо-
сховища. Усі служби завзято 
потрудилися, щоб змагання 
з триатлону пройшло на на-
лежному рівні. 

Окрема подяка Вишго-
родському міському голові 
Олексію Момоту, який надав 
колосальну підтримку в про-
веденні заходу і послідовно 
дбає про те, щоб місто роз-
кривало свої сильні сторони.

Голова Вишгородської 
РДА Олександр Горган за-
певнив, що проведення та-
ких змагань стане традицією 
у районі і кожного липня, 
коли країна відзначає прий-
няття Декларації про дер-
жавний суверенітет, у місті 
Вишгороді відбуватиметься 
екстремальний триатлон з 
«олімпійською» дистанцією. 

Наш кор.
Фото Анни Зацерковної

VR Olympic 
Triathlon у Вишгороді 7. Огірки 

Огірки — чудовий овоч для 
тих, хто бажає схуднути. В 
них дуже мало калорій і ба-
гато води, а також вітамінів. 
Огірки якісно очищають ор-
ганізм, усуваючи з нього всі 
шкідливі речовини. 

8. Спаржа 
Вважається продуктом з 

негативною калорійністю, 
тому корисна для тих, що 
худнуть. 

Крім того, в ній багато 
вітамінів А, Е, К, фолієвої 
кислоти і міді, клітковини. 
Все це забезпечує профілак-
тику хвороб серця і судин, 
покращує стан шкіри і робо-
ту нирок. 

Продукти, яких потрібно 
встигнути наїстися влітку 

Літо — приголомшливий час смачної і корисної їжі, 
яка в інший час року свіжому вигляді нам просто не-
доступна. Це фрукти, овочі і ягоди, багаті вітамінами, 
мікроелементами, цінними для нашого організму. Отже, 
яких продуктів потрібно встигнути наїстися цього 
літа? 

2. Малина 
Приголомшливий смак 

цієї ягоди знайомий нам ще 
з дитинства. Крім того, в ній 
багато вітаміну С, А і В, пек-
тинів, мінералів, дубильних 
речовин. Ягода допомагає 
поліпшити травлення і апе-
тит, сприяє виведенню з ор-
ганізму токсинів. Також ма-
лина сприяє зняттю стресу і 
покращує колір обличчя. 

3. Чорниця 
Не тільки прекрасне до-

повнення до сиру і фрукто-
вих салатів, але і неймовірна  

4. Ожина 
Ще одна корисна ягода 

з масою вітамінів, кислот, 
мінеральних речовин і пек-
тинів в складі. Допомагає 
зміцнити імунітет, поліпшити 
обмін речовин, діяльність 
нервової системи і головного 
мозку. Також ожину активно 
використовують для ліку-
вання діабету, захворювань 
суглобів, нирок, сечового мі-
хура і так далі. 

10. Яблука 
Як відомо, яблуко — пре-

красний засіб забути про 
доктора. Особливо якщо 
мова йде про нові, молоді 
яблучка, в яких концентрація 
вітамінів і мінералів макси-
мальна. Тому, як тільки вони 
з’явилися, обов’язково їжте 
смачно і корисно. 

5. Диня 
Смачний і низькокалорій-

ний десерт, в якому зовсім 
мало цукру, але багато 
вітамінів і мінералів. Диня 
допомагає поліпшити трав-
лення і кровотворення, 
вилікувати атеросклероз, 
серце і судини. Також це чу-
довий протизапальний засіб. 

6. Помідори 
У помідорах досить бага-

то вітамінів, але основна їх 

1. Кавун 
Кавун допомагає і наїсти-

ся, і напитися. Це низькока-
лорійний продукт, корисний 
при набряках і зайвій вазі, 
а також багатий багатьма 
вітамінами і мінералами, 
необхідними для нашого 
здоров’я. Також кавун — це 
профілактика ряду захворю-
вань і загальнозміцнююча 
дія. Можна їсти його в чисто-
му вигляді і використовувати 
для приготування соків, кок-
тейлів, десертів. 

особливість не в цьому. У 
них міститься речовина ліко-
пен, яка здатна поліпшити 
якість крові, зміцнити серце 
і забезпечити профілактику 
ракових захворювань. 

9. Слива 
Містить речовину кумарин, 

проводить профілактику 
тромбозів. Також багата кліт-
ковиною і вітамінами. А ще 
слива – ефективне природ-
не проносне, яке допомагає 
якісно очистити організм і бо-
реться із запорами. 

Реклама

користь для зору. Особливо 
потрібно їсти чорницю тим, 
хто багато працює за комп’ю-
тером. 


