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День пам’яті

(Продовження на стор-х 3, 4-5)

23 сесія міської ради

...Нарешті, це — історія того, як представник 
чинної влади спробував піти проти системи 
і зламати це замкнене коло. При цьому, 
навіть, не стати на чийсь бік, а просто — 
зайняти нейтральну позицію. Позицію 
об’єктивності та справедливості. І як за цю 
спробу постраждав. Тому, що, як виявилося, 
жодній із сторін, що беруть 
участь у цій війні, 
не потрібні ні об’єктив-
ніність, ні справедливість...

Протистояння із забудовниками триває. 
В той же час, депутати дарують півгектара 
землі в мікрорайоні ГАЕС сім’ї М. Коваля
та відмовляють у кількох сотках воїнам АТО

25 квітня 2017 р. відбулася чергова, 23-тя сесія міської 
ради, порядок денний якої, зідно офіційно оприлюднено-
го розпорядження міського голови, містив 49 проектів рі-
шень:

1. Про внесення змін до рішення Вишгородської міської 
ради від 23.12.2016 р. №19/3 «Про Вишгородський міський 
бюджет на 2017 рік».

2. Про передачу в управління багатоквартирного житло-
вого будинку у м. Вишгороді (вул. Мазепи 13/9).

3-4. Про внесення змін до рішень міської ради № 22/12 
від 30.03.2017 р. та №22/13 від 30.03.2017 р.

5. Про надання дозволу на розробку проекту землеу-
строю щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Яковенку В.В.
6. Про надання дозволу на розробку проекту землеу-

строю щодо відведення земельної ділянки в спільну част-
кову власність гр. Яковенку В.В. гр., Яковенку М.В. земель-
ної ділянки у власність Яковенку М.В.

7-20. Про надання дозволу на розробку проекту земле-
устрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
відповідно гр-м Арсієнко Н.В., Арсієнко Н.В.,  Машкіну Р.О., 
Власову Є.В., Хижняк С.С., Ткаченко В.П., Милокост Н.С., 
Марцевій К.В., Горді В.О., Сторожику І. І., Сахаповій Ю. С., 
Наконечному В.Н., Мартиненко В.М., Козаренко Г.В.

21-24. Про надання дозволу на розробку проекту землеу-

Стор.2 Стор.6-7 Стор.8

Г

«Якщо ви дозволите лише владі 
вирішувати, яким повинен бути закон, 
то там буде дуже багато «інновацій», 
які не сподобаються суспільству. 
Краще проводити більше дискусій 
і напрацювань, але в підсумку 
прийняти хороший закон, якого 
слід триматися. 
І відповідальність 
за його виконання 
перекласти на державу...»

«Кожного року, починаючи з 2008-го, 
міське керівництво через 
комунальне підприємство «УФКС»
витрачало близько 1 млн. грн. 
на неіснуючу спортивну школу! 
Куди дивилися депутати міської
ради, члени міськвиконкому, 
в тому числі 
Олексій Данчин 
та Марія
 Решетнікова?..».

Шановні ветерани, дорогі земляки!
Прийміть мої найщиріші вітання з на-

годи 72-ї річниці перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні! 

Разом з усім цивілізованим світом зга-
даймо у День пам’яті та примирення 
героїзм та звитягу мільйонів людей, які 
зупинили коричневу чуму ХХ століття. 
Ціною власного життя вони вибороли 
можливість для наступних поколінь 
жити у мирі та злагоді. 

Незважаючи на різні політичні та 
релігійні погляди, тоді, понад сімдесят 
років тому, народи об’єдналися і знищи-
ли нацизм на європейському континенті. 
Тим самим європейці, зокрема і україн-
ці, показали, що тільки в єдності при 
відстоюванні спільних інтересів можна 
перемогти найсильнішого ворога та до-
сягти будь-якої мети.

Вклад українців у Другій світовій війні 
був непересічним. Величезними людськи-
ми втратами, руйнуванням економіки, 
знищенням культурних та історичних 
цінностей заплатив наш народ за право 
жити і працювати на своїй землі, бути 
вільною та консолідованою нацією.

Сьогодні, на тлі трагічних подій на 
Донбасі та гібридної агресії, країни Єв-
ропи знову об’єдналися заради миру та 
демократичного розвитку. І дуже сим-
волічним є те, що українці разом з усіма 
європейськими народами стоять з ними 
по один бік, відстоюючи  спільні цінності 
та цивілізоване майбутнє. І саме це все-
ляє надію у нашу перемогу!

У ці пам’ятні дні хочу побажати вете-
ранам міцного здоров’я, родинного благо-
получчя і багатьох років щасливого жит-
тя, а всьому народу України — миру та 
процвітання!
                       Народний депутат України 
 Ярослав Москаленко

Дуже хотілося б, щоб автори цього плакату були більш конкретними і називали прізвища тих, хто «прикрывает бан-
дитов в строительстве». Наприклад, прізвище Д. Ликова серед «прикрывающих» є чи немає, на їх думку?
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Свобода слова 26 квітня — День пам’яті загиблих у радіаційних аваріях і катастрофах
Вишгород. День Чорнобильської трагедії...

Гроші

26 квітня біля пам’ятного знаку Героям Чорнобиля у 
Вишгороді відбувся мітинг-реквієм з приводу 31-ї річ-
ниці аварії на Чорнобильській АЕС. 

Як і кожного року, тут зібралися ліквідатори аварії, 
їх близькі і рідні, члени сімей тих учасників ліквідації, 
яких вже з нами немає, жителі міста. 

На мітингу виступили керівники району та міста, го-
лова районного осередку «Чорнобиль-86» І. Магала. 

Фото І. Дунайського

Земля

Согласно постановлению №300 
от 26 апреля, в случае получения 
информации о просроченной бо-
лее двух месяцев задолженности 
по оплате услуг субсидия на сле-
дующий срок не назначается, о 
чем структурное подразделение 
по вопросам социальной защиты 
населения информирует потреби-
теля. Если в течение двух месяцев 
с даты информирования докумен-
тально подтвердил уплату задол-
женности или заключил договор 
о ее реструктуризации, субсидия 
назначается с даты окончания 
действия предыдущей субсидии, 
в противном случае — с месяца, в 
котором гражданин документально 
подтвердил уплату задолженности 
или заключения договора.

Указанный срок может быть 
продлен на основании решения 
районной, районной в городах Ки-
еве и Севастополе госадминистра-
ции при наличии уважительных 
причин.

Правительство также внесло ус-
луги транспортировки и распреде-
ления природного газа в перечень 
подлежащих субсидированию.

Кабмин установил, что местные 
власти или созданные ими комис-
сии могут принимать решение о 
назначении жилищных субсидий в 
случаях, не предусмотренных дей-
ствующими правилами.

Финансирование таких субсидий 
осуществляется за счет средств 
местных бюджетов.

Кабмин установил, что теперь 

при назначении субсидий учиты-
ваются доходы членов семьи с 
учетом налога на доходы физлиц, 
а к таким доходам принадлежит 
помощь на детей, над которыми 
установлена опека или попечи-
тельство.

При этом при расчете субсидия 
для возмещения расходов на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
назначается исходя из среднеме-
сячного совокупного дохода лиц 
за четыре квартала (ранее — за 
предыдущий календарный год), за 
два месяца до того, с которого на-
значается субсидия.

Субсидия на приобретение сжи-

Кабинет министров Украины установил, что с 1 мая жилищная 
субсидия не назначается на следующий период при наличии 
двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг у потребителя, а также ввел смс-информирование граждан о 
назначении субсидии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

С 1 мая субсидия не назначается 
при двухмесячной задолженности по ЖКХ

женного газа, твердого и жидкого 
печного бытового топлива начис-
ляется, исходя из размера дохода 
семьи за предыдущий календар-
ный год.

При осуществлении расчета суб-
сидии для возмещения расходов 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг на следующий период в мае 
для домохозяйств, получающих 
субсидию в предыдущем периоде, 
учитываются доходы за период с 
апреля прошлого года по март те-
кущего года включительно.

Кроме того, правительство уста-
новило, что сообщение о назначе-
нии субсидии может направляться 
по электронной почте (при наличии 
соответствующего реквизита) или 
смс-сообщением.

Кабмин установил социальную 
норму жилья для получателей суб-
сидии, семья которых состоит с 
одного или двух нетрудоспособных 
лиц, в размере 75 кв. м на домохо-
зяйство.

Ю. Павленко: 
«102 место Украины 
в рейтинге 
свободы слова — 
это результат 
действий власти»

В новом рейтинге свободы 
слова от «Репортеров без гра-
ниц» Украина заняла 102 место 
из 180 стран. Это — свидетель-
ство того, что нынешняя власть 
ведёт войну со СМИ и журнали-
стами, заявил народный депу-
тат от Оппоблока, член Комитета 
по свободе слова Юрий Павлен-
ко в Международный день сво-
боды печати, передает передает 
пресс-служба Оппоблока.

Нардеп заявил, что власть обя-
зана завершить все расследо-
вания по преступлениям против 
журналистов и прекратить пресле-
дование независимых СМИ.

«Несмотря на постоянные за-
явления власти о демократии и 
европейских ценностях, 102 ме-
сто Украины в рейтинге свободы 
слова от «Репортеров без границ» 
свидетельствует о том, что власть 
боится правды и свободных СМИ. 
Стыдно, что Украину в этом рей-
тинге обошли такие страны как 
Монголия, Сьерра-Леоне, Кения, 
Мадагаскар, Киргизия. Власть обя-
зана прекратить преследование 
независимых СМИ или уйти», — 
сказал Павленко.

По его словам, попытки запугать 
неугодные СМИ, отобрать у них 
лицензии — это признак слабой 
власти.

«За три года своей деятельности 
нынешняя власть запомнилась ак-
тивной борьбой со свободой сло-
ва: неоднократными попытками 
лишения лицензии телеканалов 
«Интер» и «112 Украина», сабо-
тажем в расследованиях поджога 
телеканала «Интер», убийств жур-
налистов Олеся Бузины и Павла 
Шеремета. Кроме того, против ре-
дакторов и журналистов независи-
мых СМИ открываются уголовные 
дела», — отметил Юрий Павленко.

Он заявил, что нормой поли-
тической жизни в Украине стало 
преследование неугодных СМИ и 
журналистов.

«Количество преступлений про-
тив журналистов растет. И чаще 
всего для запугивания СМИ власть 
использует представители ради-
кальных организаций», — сказал 
политик.

Юрий Павленко также добавил, 
что сегодня в Украине проблемы с 
возможностью свободно высказы-
вать свою точку зрения. «Власть 
вешает ярлыки на всех, кто идет 
вразрез с «генеральной линией 
партии», объявляя своих оппонен-
тов врагами государства», — отме-
тил народный депутат.

Напомним, 3 мая отмечается 
Всемирный день свободы печати. 
Этот праздник был провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН в 
1994 году. В связи с этим генсек 
ООН Антониу Гутерриш призвал 
защищать свободу прессы.

Также напомним, что в 2016 году 
в мире из-за своей профессио-
нальной деятельности погибли 74 
представителя массмедиа.

«Я за те, щоб працювали на зем-
лі тільки українці, ринок відкривати 
треба…  Все повинно бути дуже 
чітко прописано – усі права та 
обов’язки», — говорить  він. Стар-
кявічус на прикладі своєї  країни  
розповів, на які моменти важливо 
звертати  увагу українцям, при  від-
критті рину землі.

Перший — запобігти  фінансо-
вим спекуляціям з перепродування 
землі.  «Литовці купують, а потім 
перепродують землі. Зараз вдаєть-
ся побороти й це явище. Задіяно 

Україні дали 4 поради безпечного відкриття ринку сільськогоспо-
дарських земель. Їх озвучив в інтерв’ю AgroPolit.com екс-міністр 
аграрної політики Республіки Литва Казіс Старкявічус.

новий запобіжник: якщо ти протя-
гом 10 років вирішиш продати зем-
лю, то доведеться віддати державі 
15% від виручених грошей», —  по-
яснює  він перший виклик.

Другий, на його думку, стосуєть-
ся обсягів володіння в одні руки.

«У Литві юридичні та фізичні 
особи можуть купувати не більше 
500 га  в одні руки. Таке обмеження 
запровадили тільки у 2010 році. У 
тих, хто до цього моменту вже мав 
більше землі, їх не відбираємо. Ку-
пувати понад 500 гектарів можуть 

тільки ті, хто займається тварин-
ництвом. Це було зроблено задля 
розвитку молочного виробництва. 
Іноземці з  країн ЄС можуть купува-
ти землю, але тільки якщо прожили 
в країні більше трьох років. Юри-
дичні компанії, щоб купити землю, 
повинні 10 років займатися сільго-
спдіяльністю», — пояснює  він.

Третій — запустити широке обго-
ворення земельної  реформи.

«Якщо ви дозволите лише владі 
вирішувати, яким повинен бути 
закон, то там буде дуже багато 
«інновацій», які не сподобають-
ся суспільству. Краще проводити 
більше дискусій і напрацювань, 

але в підсумку прийняти хороший 
закон, якого слід триматися. І від-
повідальність за його виконання 
перекласти на державу, напри-
клад, на профільне міністерство, 
або спеціальне новостворене 
агентство», — каже він.

Четвертий — області та райо-
ни повинні мати юридичне право 
оформлення земельних доку-
ментів, якщо говоримо про продаж 
приватної землі фізичній особі. «У 
випадку  ж продажу державної зем-
лі — потрібні аукціони. Але в цьо-
му випадку краще, щоб її купував 
той, хто вже поруч має землю в об-
робітку», — підсумовує  він.

Екс-міністр аграрної політики Литви про відкриття ринку землі в Україні
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23 сесія міської ради

(Продовження. Початок на 1-й стор.)

Протистояння із забудовниками триває. В той же час, 
депутати дарують півгектара землі в мікрорайоні ГАЕС сім’ї 
М. Коваля та відмовляють у кількох сотках воїнам АТО

(Закінченя на стор-х 4-5)

строю щодо відведення земельної ділянки в спільну часткову власність гр-м Соколу С.А., Соро-
чинській В.О., Ворчак О.І., Мошковській О.С.

25-26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність громадянам (Рибакову Л.О., Левченко Л.Г., Маковію О.В., Тавгазову А.О., Лу-
кашевич О.Б.), (Коваль К.М., Коваль І.В., Полосі Т.М., Кальницькому О.А., Гончарову В.В.)

27-29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр-м Винник С.М., Носихіній М.В., Боличевій Н.Б.

30-31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду терміном на 49 років гр. Реун М.В., Хоменко О.М.

32 Про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) гр. Подшивалкіній О.Ф.

33-34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в спільну комунальну власність територіальних громад сіл, селища, міста Вишгородсь-
кого району (Кургузова, 5),  (Шевченка, 1).

35. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що під-
лягає продажу.

36. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, укладеного з ПрАТ «ВДМ».
37-41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

гр-м Дмитруку Т.В., Черняк Л.П., Бабіковій О.П., Литвиненку В.В., Галицькій С.В.
42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. 

Гайдуковій О.В.
43-47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду ТОВ «Будпром» (Набережна 7), ТОВ «Будпром» (Набережна 7/1), ПАТ «Київобле-
нерго»,ТОВ «Завод будівельних матеріалів і конструкцій», ТОВ «Будівельна індустрія ЛТД».

48. Про надання дозволу на розробку проекту технічної документації щодо встановлення (від-
новлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «УНІВЕРСАЛБУДСЕРВІС №3»

До мене, як до депутата, звертаються жителі Виш-
города... стосовно нецільового використання земельної 
ділянки... з кадастровим номером 3221810100:01:243:0201 
по вул. Набережній, 17.., та незаконного видобування надр 
на вказаній земельній ділянці.

Згідно зі статтею 14 Конституції України, ст. 373 ЦК 
України, земля є основним національним багатством, що 
перебуває під особливою охороною держави.

Щодо використання земельної ділянки 
не за цільовим призначенням

У відповідності до Генплану міста.., частина вказаної 
вище земельної ділянки відноситься до земель прибережної 
захисної смуги Київського водосховища та за своїм цільо-
вим призначенням відноситься до земель водного фонду.

В той же час, у відповідності до договору оренди земель-
ної ділянки від 31.01.2012 р., зареєстрованого в реєстрі 
за №883, земельна ділянка з кадастровим номером 
3221810100:01:243:0201 по вулиці Набережній, 17 передана 
в оренду ТОВ «КВ Центр».

Частиною першою статті 1 Водного кодексу України 
визначено, що прибережна захисна смуга — частина во-
доохоронної зони відповідної ширини вздовж річки, моря, 
навколо водойм, на якій встановлено більш суворий режим 
господарської діяльності, ніж на решті території водоохо-
ронної зони.

У відповідності з ч. І ст. 86 цього ж кодексу, на землях 
водного фонду можуть проводитися роботи, пов’язані з 
будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних 
споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуван-
ням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах 
малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів 
і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших 
комунікацій, бурові та геологорозвідувальні роботи.

Ст. 89 Водного кодексу України передбачено, що у межах 
прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм 
та на островах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залу-
ження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;
3) влаштування літніх таборів для худоби;
4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, 

навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), 
у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок авто-
мобілів;

5) миття, обслуговування транспортних засобів і тех-
ніки;

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичу-
вачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, ско-
томогильників, полів фільтрації тощо...

При цьому, згідно з п.2.1 Договору оренди, земельна 
ділянка за адресою вулиця Набережна, 17... була переда-
на ТОВ «КВ Центр» для експлуатації та обслуговування 
будівель та споруд виробничого комплексу і будівництва 
торгівельно-розважального комплексу та паркової зони.

Пункти 4.1, 7.4 Договору оренди передбачають, що 
Орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку 
за її цільовим призначенням.

Незважаючи на викладене, Орендарем вказана земельна 

ділянка використовується не у відповідності з цільовим 
призначення, а саме на вказаній земельній ділянці було не-
законно розміщено декілька кранів на стаціонарних заліз-
ничних рейках, та проводиться розвантаження та заван-
таження піску з барж.

У відповідності до п.ґ ч. І ст.211 Земельного кодексу 
України громадяни та юридичні особи несуть цивільну, ад-
міністративну або кримінальну відповідальність відповід-
но до законодавства за невиконання вимог щодо викори-
стання земель за цільовим призначенням.

Згідно з п.а ч.І ст.143 Земельного кодексу України приму-
сове припинення прав на земельну ділянку здійснюється у 
судовому порядку у разі використання земельної ділянки не 
за цільовим призначенням.

Щодо обрахунку розміру орендної плати
Згідно з рішенням... міської ради від 16.07.2014 року 

визначено вартість одного кв.м. на території міста Виш-
города у розмірі 148,65 грн.

У відповідності до Договору оренди від 31.05.2012 року 
площа орендованої ТОВ «КВ Центр» земельної ділянки 
становить 40354 кв.м.

Порядком нормативної грошової оцінки земель населе-
них пунктів, затвердженого Наказ Міністерства аграрної 
політики та продовольства України 25.11.2016 року №489  
визначено порядок обрахування нормативно-грошової 
оцінки земельних ділянок в межах населеного пункту...

Таким чином, орієнтована вартість земельної ділянки, 
що перебуває в оренді ТОВ «КВ Центр» орієнтовно стано-
вить...  17 млн. 995 тис. 866 грн. 30 коп. Тобто вартість 
земельної ділянки, що зазначена у «вказаному вище дого-
ворі занижена майже ВДВІЧІ.

Крім того, у відповідності до Положення про оренду 
земельних ділянок у м.Вишгороді та порядок розрахунку 
орендної’ плати за земельні ділянки, затвердженого рішен-
ням Вишгородської міської ради від 14.07.2016 року №12/64 
визначено, що мінімальний розмір ставки орендної плати 
за вищевказану земельну ділянку має становити 6%.

Натомість п.З.2 Договору оренди від 31.05.2012 р. всупе-
реч вказаним рішенням... міської ради містить положення 
щодо встановлення ставки орендної плати у розмірі 3%.

В результаті вказаних дій... міський бюджет щомісяця 
недоотримує значну суму коштів від орендної плати...

Відповідно до статті 21, 22 Закону України «Про ста-
тус депутатів місцевих рад», прошу Вас дати доручення 
виконавчому апарату провести перевірку фактів нецільо-
вого використання ТОВ «КВ Центр» земельної ділянки.., 
незаконного видобування надр на ній та розміщення неру-
хомого майна в межах прибережної захисної смуги.

Також прошу Вас винести на розгляд найближчої сесії... 
міської ради питання щодо внесення змін до договору орен-
ди цієї земельної ділянки в частині зміни ставки орендної 
плати.

Про результати депутатського запиту прошу інформу-
вати мене у встановлений законодавством термін.

З повагою,
Депутат Вишгородської міської ради, 
член депутатської фракції 
«ВО «Батьківщина»                                         С. Жадан

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Вишгородському міському голові Момоту О.В.

НЕЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ
ЗЕМЛІ: В ОДНОМУ ВИПАДКУ — 

ПРОТИ, В ІНШОМУ — 
ПІДТРИМУЄМО?

Сесія почалася з оголошен-
ня С. Жаданом депутатського 

звернення до міського голови 
О. Момота щодо господарської 
діяльності ТОВ «КВ Центр», яку 
це підприємство здійснює на 
земельній ділянці площею біль-
ше 4 га по вул. Набережній (на 

в’їзді до Вишгорода). На думку 
С. Жадана, ТОВ «КВ Центр», 
по-перше, використовує ділянку 
не за цільовим призначенням, 
— видобуває там пісок в той час, 
коли вона була передана йому в 

оренду для «експлуатації та об-
слуговування будівель та споруд 
виробничого комплексу і будівни-
цтва торгівельно-розважального 
комплексу та паркової зони», — 
по-друге, недоплачує місту знач-
ну суму коштів за оренду.

Ми навмисне друкуємо цей 
запит лише з невеликими ско-
роченнями тому, що піднята в 
ньому проблема виключно акту-
альна для нашого міста. Отже, 
вважаємо, і читачам, і оренда-
рям буде корисно ознайомитися 
з аргументацією С. Жадана щодо 
недопустимості нецільового ви-
користання орендарями землі 
загалом та видобування піску 
при відсутності спеціальних до-
звільних документів зокрема. 

До речі, депутати підтримали 
запит (в оригіналі, який передав 
нам С. Жадан, мабуть, помилко-
во було вказано «звернення»). 

Однак, одразу після того, як 
С. Жадан його оголосив, О. Се-
менов, наприклад, зауважив, 
що у Вишгорода кілька в’їздів, 
явно натякаючи на володіння 
М. Коваля в мікрорайоні ГАЕС, 
яке вже кілька років завалене 
купами будівельних матеріалів. 
На що С. Жадан заявив, що «до 

нього можна звертатись і з цього 
приводу». Щодо розгляду і цьо-
го питання робочою групою, яку 
просив створити С. Жадан для 
вивчення його запиту та звернен-
ня до контролюючих та правоох-
оронних органів з цього приводу, 
то він виступив різко проти цього. 
А от чому — не зрозуміло. Наві-
що плодити робочі групи з анало-
гічних порушень?

Отже, нагадаємо про проблему 
ГАЕС, створену там протизакон-
ним бізнесом М. Коваля.

На третьому пленарному за-
сіданні 11-ї сесії міськради, яке 
відбулося 21 червня минулого 
року, депутати відмовилися під-
тримати проект рішення «Про 
затвердження проекту земле-
устрою щодо відведення зе-
мельної ділянки у власність гр. 
Коломієць Я. М.», яким цій гро-
мадянці пропонувалося переда-
ти у власність земельну ділянку 
площею 0,4831 га для ведення 
особистого селянського госпо-
дарства, яка розташована в мі-
крорайні ГАЕС (кадастровий но-
мер 3221810100:01:014:0151). 
Незважаючи на присутність в 
сесійній залі потужної «групи під-

«...Наступною виступила В. Пар-
чук. Наведу її виступ повністю, з 
огляду на його виключний цинізм: 
«Валенитина Парчук, Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода». Що я хочу ска-
зати з цього питання. Комісія виїз-
жала. Окремо виїзжали, також, керів-
ники фракцій. Я, Тетяна Олексіївна, 
Лісогор. Тому, що було дуже спірне пи-
тання. Ми вислухали спочатку одну 
сторону, і вирішили подивиться іншу 
сторону. Що я хочу сказать? Коваль 
Микола Іванович — це дійсно хазяїн. 

Який на сьогодняшній  день 250 робо-
чих місць створив. Місцевість відкри-
та. Вона не зачинена. Вона відкрита 
для любої людини. Там дуже чудовий 
парк. Та земельна ділянка, яка на сьо-
годнішній день надається йому, там, 
ми спілкувалися, буде перенос міні-зо-
опарку. Вся техніка буде прибрана 
відтіля. Тому я хочу сказати, що 
фракція Всеукраїнського об’єднання 
«Свобода» буде підтримувать про-
ект рішення і закликає всіх прийнять 
в цьому участь».

Спочатку ми наводимо виступ голови фракції «Свобода» у міській 
раді В. Парчук на 11-й сесії міської ради, яка відбулася 21 червня 2016 
р. Про проект рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність гр. Коломієць Я.М.». (Читай 
— М. Ковалю). Йдеться про землю під тими самими кучугурами буд-
матеріалів в мікрорайоні ГАЕС на в’їзді до Вишгорода (траса Київ-Ди-
мер), які видно за кілометр. І сьогодні. Бо нічого не змінилося.

А нижче — друкуємо замітку помічниці В. Парчук О. Філюк (газета 
«Вишгород», №17(1124). Тут йдеться вже про виділення людям М. Ко-
валя ще півгектара землі. А от позиція — прямо протилежна... То яка ж 
Ви справжня, Валентино? І від чого залежить Ваша принциповість?

«Свобода» від чого? Від принциповості?
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Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

23-тя сесія міської ради
(Закінчення. 

Початок на стор. 1,3)

Протистояння із забудовниками триває. 
землі в мікрорайоні ГАЕС сім’ї М. Коваля

тримки» М. Коваля, а, та-
кож, на те, що деякі міські 
активісти разом з деякими 
депутатами раптом теж 
гаряче закликали підтри-
мати цей проект рішення. 
Однак, висновок земельної 
комісії з цього приводу був 
негативним. Та й місцеві 
жителі висловилися проти 
затвердження цього про-
екту землеустрою. До речі, 
депутат В. Виговський тоді 
нагадав всім, що «перше 
рішення по цій ділянці М. 
Коваль взяв по мовчазній 
згоді, а сьогоднішня влада 
намагається все це узако-
нити». Окрім того,  дуже 
вже кидалися у вічі гори 
піску, щебню та інших бу-
дматеріалів біля траси 
Київ-Димер, які далеко не 
прикрашали в’їзд у Вишго-
род з цього боку.

Проект був винесений на 
чергову, 12-ту сесію, але 
його зняли самі заявники: 
очевидно, відчуваючи, що 
знову не пройде.

Не пройшов він і на 15-й 
сесії.

А от на 17-й сесії міської 
ради, яка відбулася 17 жо-
втня минулого року, депута-
ти, все-таки, проголосува-
ли за цей проект рішення, 
— мабуть, М. Коваль, таки, 
знайшов необхідні для них 
«аргументи». Результати 
голосування дивіться ниж-
че.  

...Що стосується цієї 
сесії, зауважу, що О. Се-
менов та й Т. Бражнікова 
пізніше зовсім не випадко-
во зверталися до С. Жада-
на з пропозицією додати до 
свого запиту ще й ситуацію 
на ГАЕС, де М. Коваль і К°, 
між іншим, теж використо-
вують землю не за цільо-
вим призначенням. Справа 
в тому, що проект рішення 
№26, винесений на роз-
гляд цієї сесії, теж стосу-
вався сімейного бізнесу М. 
Коваля і передбачав на-
дання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо 
відведення 5 земельних 
ділянок по 10 соток у влас-
ність членам його сім’ї та 
наближеним до нього лю-
дям. Правда, цього разу 
М. Коваль підготувався до 
сесії набагато краще, ніж в 
червні минулого року. Без 
всяких «груп підтримки» із 
23-х присутніх на сесійно-
му засіданні депутатів 19 
проголосували «за» цей 
проект рішення. Утримали-
ся  лише Т. Бражнікова і Ю. 
Дрьомін, «проти» були В. 
Виговський і О. Ростовсь-
кий. 

Підкреслюю: ці півгекта-
ра землі під ведення ОСГ 
М. Коваль і К° отримали 
не в оренду, а у влас-
ність. БЕЗКОШТОВНО. 
Точнісінько так само, як 
Я. Коломієць отримала 
на 17-й сесії міськради 
0,4831 га.  Отримали, мо-
тивуючи це тим, що ця 
земля, фактично, є бере-
гом озера і це дозволить 
їм «навести і підтримува-
ти там порядок». Депута-

ти з такими «аргумента-
ми» погодилися. 

Мабуть, їх надихнув при-
клад «наведення порядку» 
М. Ковалем на 0,4831 га. 
На яких як височіли гори 
піску й щебню, так і продов-
жують височіти. Як стояла 
будівельна техніка, так і 
продовжує стояти. На зем-
лях під ОСГ, між іншим. А 
от обіцяного Я. Коломієць 
«зоопарку» як не було, так 
і не має по сьогодні... 

На питання чому не мож-
на «навести порядок» на 
орендованій або на кому-
нальній землі депутати  не 
відповідали. Мабуть, особ-
ливо над такими  варіанта-
ми не задумувалися. 

Оце, в принципі, і все, 
шановні читачі, що вам 
потрібно знати про нашу, 
обрану нами ж самими,  
міську раду. Точніше, про 
більшість наших депутатів.

ЩЕ ОДНИМ «МІСТОМ 
В МІСТІ» НАС ХОЧУТЬ

ПОРАДУВАТИ 
НА ВУЛ. КУРГУЗОВА. 
БІЛЯ СШ «СУЗІР’Я»... 
Ще одним резонансним 

питанням, яке обговорю-
валося на сесії біля двох 
годин, став проект рішення 
щодо продовження строку 
дії договору оренди з ПАТ 
«КПМК-2» — будівельною 
компанією, яка є замовни-
ком будівництва на земель-
ній ділянці площею 2,8 га 
вище вул. Кургузова (Кургу-
зова, 11-а) біля спеціалізо-
ваної школи «Сузір’я» (див. 
фото нижче).

Ця компанія уклала з 
міською радою договір 
оренди земельної ділян-
ки на 10 років ще 2 липня 
2007 року.

А от що саме вона тут 
збиралася побудувати, як 
я розумію, не знає й сама 

міська рада. Директор КП 
«Редакція газети «Вишго-
род» В. Ткач пише в ма-
теріалі «Депутати показа-
ли забудовнику хто в місті 
хазяїн» (газета «Вишгород» 
№17(1124), що «...йшлося 
про 16-поверхове житло».

Олексій Данчин з 
Олексієм Жирковим в га-
зеті «Вишгородське дзер-
кало» (№6 (24), матеріал 
«Момент истины») зазна-
чають, що «...разрешение 
на строительство 2008 
года предусматрива-
ло  возведение четырех 
10-этажных домов моно-
литно-каркасным спосо-
бом».

Голова правління ПАТ 
«КПМК-2» С. Андрушко 
вказує в матеріалі «ДЕ-
ЖАВЮ: СТАРЕ ПОВЕР-
ТАЄТЬСЯ ЗНОВ?» (газета 
«Вишгород, №16 (1122), 
що земельна ділянка була 

надана просто для спо-
рудження «Комплексу ба-
гатоповерхових житлових 
будинків з вбудовано-при-
будованими приміщення-
ми...».

Від окремих депутатів 
я чув, що мав будуватися 
один 16-типоверховий бу-
динок. 

То що ж саме хотів буду-
вати забудовник — кілька 
10- чи 16-типоверхових 
будинків? А, можливо, от-
римуючи земельну ділянку 
в оренду, розраховував, 
що неважливо скільки 
саме поверхів заявлено, 
все одно побудує більше? 
Адже чим більше поверхів, 
тим більший прибуток... 

Між іншим, забудовники 
дуже полюбляють подібні 
трюки. Згадаймо, хоча б, 
те саме ТОВ «НІка-ЛТД», 
яке зводило буд. 4-а по 
вул. Симоненко у Вишго-
роді. Спочатку мова йшла 
про 9 чи 10 поверхів, потім 
— про 16, а в результаті 
центральна секція там має 

Результати поіменного голосування щодо виділення 
5 земельних ділянок по 10 соток сім’ї 

М. Коваля на 23-й сесії

Результати поіменного голосування щодо виділення 
Я. Коломієць 0,4831 га на 17-й сесії міської ради

Бражнікова Тетяна Олексіївна  
Виговський Валерій Павлович  
Войтович Тамара Олександрівна 
Жадан Сергій Миколайович 
Дрьомін Юрій Борисович  
Клавдієнко Олександр Іванович  
Корнійчук Дмитро В’ячеславович 
Костюченко Валерій Павлович  
Кравченко Микола Миколайович  
Кучмій Олег Вікторович   
Лісогор Володимир Юрійович  
Лісогор Олена Яківна   
Макаренко Максим Валерійович  
Мельник Марина Гурамівна  
Пінчук Сергій Миколайович  
Попов Юрій Петрович   
Ростовський Олексій Романович  
Руденок Богдан Михайлович  
Сардак Віталій Ігорович   
Шока Анатолій Миколайович  
Шубка Віктор Вікторович  
Тютюнник Артем Володимирович 
Момот Олексій Вікторович 

утрималася
проти

за
за

утримався
за
за
за
за
за
за
за
за 
за
за
за

проти
за
за
за
за
за
за

Баланюк Олександр Іванович
Бражнікова Тетяна Олексіївна  
Булгакова Ганна Володимирівна
Виговський Валерій Павлович  
Войтович Тамара Олександрівна 
Городиський Юрій Олегович 
Жадан Сергій Миколайович 
Дрьомін Юрій Борисович   
Клавдієнко Олександр Іванович  
Колодзян Юрій Дмитрович
Круковець Владислав Вадимович
Корнійчук Дмитро В’ячеславович  
Костюченко Валерій Павлович  
Кучмій Олег Вікторович   
Лісогор Володимир Юрійович  
Лісогор Олена Яківна   
Макаренко Максим Валерійович  
Мельник Марина Гурамівна 
Парчук Валентина Григорівна
Підвисоцький Михайло Олександрович
Пінчук Сергій Миколайович  
Поліщук Олексій Григорович 
Попов Юрій Петрович   
Ростовський Олексій Романович  
Руденок Богдан Михайлович  
Сардак Віталій Ігорович  
Сербін Андрій Володимирович
Шока Анатолій Миколайович  
Шубка Віктор Вікторович 
Тютюнник Артем Володимирович 
Момот Олексій Вікторович 

за
утрималася

за
проти

утрималася
за
за

утримався
за

утримався
утримався

за
утримався

за
за
за
за
за 
за

утримався
утримався
утримався

за
утримався

за
за
за
за
за
за

проти

біля 20 поверхів... 
Так от, оця сама поверхо-

ва невизначеність і призве-
ла в нашому випадку до 
конфлікту. 

Але — все по порядку. 
Чи то у зв’язку з кризою, 

чи тому, що, як заявив С. 
Андрушко на сесії, велося 
будівництво інших об’єк-
тів в Київській області, до 
2016 р. на ділянці нічого не 
робилося. Минулого року 
міськрадою було прийнято 
план зонування, який по 
цій ділянці прямо узгоджу-
вався з договором оренди 
(не вище 16-типоверхової 
житлової забудови). А вже 
після цього забудовник 
у відділі містобудування, 
архітектури, житлово-ко-
мунального господарства 
і розвитку інфраструктури 
Вишгородської РДА отри-
мав містобудівні умови і 
обмеження з поверховістю 

до 25 поверхів. І вирішив на 
згаданій земельній ділянці 
звести три 25-типоверхо-
вих та один 10-типоверхо-
вий будинок. Причому, ні 
міський голова, ні депутати 
про це, навіть, не були по-
ставлені до відома. 

Чому, раптом, ПАТ 
«КПМК-2» так активізува-
лося минулого року? Дуже 
просто: тому, що через 
два місяці, в липні цього 
року закінчується договір 
оренди земельної ділянки. 
Отже, його необхідно буде 
поновлювати.

Саме це питання, — по-
довження строку дії до-
говору оренди, — і стало 
предметом розгляду мину-
лої, 22-ї сесії міської ради. 
На ній з 28 депутатів 22 
депутати «утримались», 
троє були «проти» і лише 
один проголосував «за». 
Не тому, що були проти 
забудови загалом, а тому, 
що були проти 25-типовер-
хової забудови. Яка прямо 
протирічила прийнятому 

плану зонування.
...До цієї сесії ПАТ «КПМК-

2» підготувалося більш 
грунтовно. В сесійну залу 
була заведена не лише 
серйозна «група підтрим-
ки» з числа працівників та 
юристів будівельної ком-
панії, а й представники ін-
весторів. До речі, щодо ін-
весторів: якщо на минулій, 
березневій, сесії представ-
никами забудовника було 
повідомлено, що їх немає, 
то на цій сесії з’ясувало-
ся, що їх уже біля 100. А 
хто об’єктивно, як відомо, 
є «кращим другом і захис-
ником забудовника»? Зви-
чайно ж, інвестор. Отакі 
маленькі хитрощі, які мали 
б «підштовхнути» депутатів 
до продовження сроку дії 
договору оренди...  

Мало того: напередод-
ні сесії в газеті «Вишго-
род» вийшов вже згада-

ний матеріал С. Андрушко 
під назвою «ДЕЖАВЮ: 
СТАРЕ ПОВЕРТАЄТЬСЯ 
ЗНОВ?..», в якому він роз-
казав як багато будівельна 
компанія зробила для міста 
(цитую): «...Під час укла-
дання договору оренди 
ми одноразово сплатили 
900 тисяч гривень на ро-
звиток житлово-експлуа-
таційного господарства 
міста, 100 тисяч гривень 
на розвиток міськводока-
налу і 35 тисяч гривень — 
на розвиток «Вишгород-
тепломережі». Щорічно до 
Дня міста перераховуємо 
по 10-15 тисяч гривень на 
організацію свята, бере-
мо участь і в заходах рай-
онного рівня. За рахунок 
утримання згаданої ділян-
ки у 2007 році перерахува-
ли райдержадміністрації 
300 тисяч гривень.

А, власне, за оренду 
зазначеної земельної ділян-
ки Товариство сплатило 
місту близько 1,5 млн гри-
вень...».

Отак виглядає зараз «впорядкована» та «прибрана» Я. Коломієць ділянка в 
мікрорайоні ГАЕС. Там, де вона з М. Ковалем обіцяли зоопарк...

4
Мой город...
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В той же час, депутати дарують півгектара 
та відмовляють у кількох сотках воїнам АТО

Коротко прокоментую 
наведені цифри. Якщо не 
брати до уваги плату за 
оренду землі (це — визна-
чений законом обов’язок  
забудовника), допомога 
місту та району вилилась 
для забудовника приблиз-
но в суму 1,5 мільйона гри-
вень. Навіть, якщо рахува-
ти 1 доллар США по 8 грн. 
(ціни 2007 р.), це — всього 
біля 190 тис. доларів. А те-
пер давайте співставимо 
цю благодійну допомогу з 
прибутком, який забудов-
ник планував отримати 
з продажу квартир в чо-
тирьох 10-поверхових 
будинках, але отримає з 
продажу квартир в трьох 
25-поверхових та одному 
10-типоверховому будин-
ку. Згодьтеся, цифри бу-
дуть просто неспівставимі. 
Мабуть, розуміючи це, С. 
Андрушко під час висту-

пу на сесії розказав, що, 
окрім цього, вони «по ус-
ній домовленості між ПАТ 
КПМК-2 і ДСК-4 (генпід-
рядник) розробили проект 
дитячого садочка, який 
повинен будуватись на 
вул. Шкільній. Це зроблено 
чисто символіческі за одну 
гривню чи за десять гри-
вень». Пізніше, відповідаю-
чи на запитання депутатів, 
С. Андрушко зазначив, що 
«ринкова вартість проекту 
— 3,5 млн. грн.».

Однак, О. Момот нагадав 
присутнім, що проект дитя-
чого садочку, який було пе-
редано міськраді, до речі, 
не за 1 і не за 10, а за 50 
тис. гривень, розроблявся 
не ПАТ «КПМК-2», а ДБК-
4, і це були зобов’язання 
керівника компанії П. Ши-
люка, які стосувалися зе-
мельної ділянки, на якій бу-
дувався ЖК «Ярославичі». 
Про ділянку, яку забудовує 
ПАТ «КПМК-2» взагалі не 
йшлося. А те, що ДБК-4 
зараз є генпідрядником на 
ділянці по вул. Кургузова, 
11-а, до стосунків між місь-
крадою і ПАТ «КПМК-2»  
ніякого відношення не має.  

Звичайно, вийшло не 
зовсім зручно. Так що пред-
ставникам ПАТ «КПМК-2» 
довелося продовжити ар-
гументувати свою позицію, 
в основному, тим, що у них 
«всі документи законні», та 
ще відвертими погрозами 
депутатам судами, штра-
фами і т. інше. Їх підтри-
мали представники інве-
сторів. 

А от представники гро-
мадськості говорили  
зовсім про інше: про інже-
нерні мережі міста, які не 
розраховані на такі об’єми 
та про відсутність дитсад-
ків та шкіл у місті для дітей 
тих самих інвесторів.

...Уважно слухаючи об-
мін звинуваченнями з обох 
сторін у сесійній залі, я все 
чекав, поки міський голова, 

хтось із депутатів чи пред-
ставників громадськості 
згадає основного винуват-
ця цієї ситуації — керівни-
ка відділу містобудування, 
архітектури, житлово-ко-
мунального господарства 
і розвитку інфраструкту-
ри Вишгородської РДА Д. 
Ликова. Який, фактично, і 
зіштовхнув між собою ло-
бами міську раду і забудов-
ника, видавши 29 черв-
ня 2016 р. містобудівні 
умови та обмеження ПАТ 
«КПМК-2» на 25 поверхів. 
Чекав коли хоч хтось за-
цікавиться: а чому Д. Ли-
кова немає в сесійній залі?  
Чому його ніхто сюди не 
запросив? А ще — висуне 
вимогу запитати у нього: а 
як, взагалі, забудовник міг 
почати будівництво в кінці 
літа 2016 р., якщо дозвіл 
на нього, як вказує в своїй 
статті той же С. Андруш-

Отут, біля СШ «Сузір’я», згідно документації 2008 р., мали б вирости чотири 10-поверхівки. А тепер 
забудовник хоче звести три 25-поверхівки і один 10-поверховий будинок...

ко, Державна архітектур-
но-будівельна інспекція 
видала ПАТ «КПМК-2» 
лише 15 березня 2017 
року? Куди дивився весь 
цей час Д. Ликов,  відповід-
ні контролюючі служби, 
міськвиконком, нарешті? І 
як саме співпрацюють між 
собою РДА і міськвиконком, 
забудовуючи місто? Чи — 
працюють, насправді, один 
проти одного, демонструю-
чи єдність позицій виключ-
но на «парадних» заходах, 
де голова РДА і міський 
голова стоять пліч-о-пліч, 
посміхаються один одно-
му і розказують людям, що 
«роблять одну справу»? 

А ще мені було цікаво хто 
і навіщо приніс до сесійної 
зали отой плакат: «ОДА, 
ГАСК! ХВАТИТ ПРИКРЫ-
ВАТЬ БАНДИТОВ В СТРО-
ИТЕЛЬСТВЕ!», який всю 
сесію простояв біля стола 
президії.

Під «ОДА» автор пла-

кату, мабуть, мав на увазі 
облдержадміністрацію (до-
речі, російською буде «об-
лгосадминистрация», так 
що потрібно було написа-
ти «ОГА»), але не в цьому 
справа. Справа в іншому: 
для кого і навіщо був при-
несений цей плакат. Для 
ОДА? Але при чому тут 
ОДА? ДАБІ видало дозвіл 
на будівництво, як я ро-
зумію, на підставі виданих 
відділом містобудування, 
архітектуроми, житлово-ко-
мунального господарства 
і розвитку інфраструктури 
Вишгородської РДА місто-
будівних умов та обмежень 
забудови. То, може, тут і 
криється відповідь на за-
питання? Саме у стосунках 
забудовник-відділ місто-
будування, архітектуроми, 
житлово-комунального 
господарства і розвитку 
інфраструктури Вишгород-

Результати поіменного голосування 
за проект рішення щодо продовження (поновлення)

договору оренди з ПАТ «КПМК-2» 

Результати поіменного голосування 
за проект рішення щодо припинення  

договору оренди з ПАТ «КПМК-2» 
Бражнікова Тетяна Олексіївна  
Виговський Валерій Павлович  
Городиський Юрій Олегович 
Жадан Сергій Миколайович 
Дрьомін Юрій Борисович  
Клавдієнко Олександр Іванович  
Корнійчук Дмитро В’ячеславович 
Костюченко Валерій Павлович  
Кравченко Микола Миколайович  
Кучмій Олег Вікторович   
Лісогор Володимир Юрійович  
Лісогор Олена Яківна   
Макаренко Максим Валерійович  
Мельник Марина Гурамівна 
Підвисоцький Михайло Олександрович
Пінчук Сергій Миколайович  
Попов Юрій Петрович   
Ростовський Олексій Романович  
Руденок Богдан Михайлович  
Сардак Віталій Ігорович  
Семенов Олександр Ігоревич 
Черняхівський Олексій Анатолійович
Шока Анатолій Миколайович  
Шубка Віктор Вікторович  
Шубко Інна Василівна
Тютюнник Артем Володимирович 
Момот Олексій Вікторович 
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утримався
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Городиський Юрій Олегович 
Жадан Сергій Миколайович 
Дрьомін Юрій Борисович  
Клавдієнко Олександр Іванович  
Корнійчук Дмитро В’ячеславович 
Костюченко Валерій Павлович  
Кравченко Микола Миколайович  
Кучмій Олег Вікторович   
Лісогор Володимир Юрійович  
Лісогор Олена Яківна   
Макаренко Максим Валерійович  
Мельник Марина Гурамівна 
Підвисоцький Михайло Олександрович
Пінчук Сергій Миколайович  
Попов Юрій Петрович   
Ростовський Олексій Романович  
Руденок Богдан Михайлович  
Сардак Віталій Ігорович  
Семенов Олександр Ігоревич
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ської РДА? Може, замість 
абстрактного «ОДА, ГАСК! 
ХВАТИТ ПРИКРЫВАТЬ 
БАНДИТОВ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ!» потрібно було 
написати конкретно: «Д. 
ЛЫКОВ, ХВАТИТ ПРИКРЫ-
ВАТЬ БАНДИТОВ В СТРО-
ИТЕЛЬСТВЕ!»?

Тепер щодо того, чим 
закінчився розгляд цього 
питання. 

При голосуванні по пи-
танню 50 порядку денного 
«Про продовження (понов-
лення) дії договору оренди 
ПАТ «КПМК-2» утрималося 
більшість депутатів — 20 
включаючи О. Момота. 
Проти проголосувала лише 
М. Мельник. 

О. Клавдієнко, М. Крав-
ченко, М. Підвисоцький, О. 
Черняхівський та  В. Шубка 
— не голосували.  «За» не 
проголосував жоден.

Логічно було б припусти-

ти, що більшість, в тако-
му випадку, проголосує за 
протилежний проект рішен-
ня — «Про припинення дії 
договору оренди земельної 
ділянки», який було вине-
сено одразу після нього. 
Однак, цього не сталося: 
«за» проголосувало всього  
13 депутатів, включаючи 
міського голову. 8 — утри-
малося: В. Виговський, О. 
Клавдієнко, В. Костюченко, 
О. Кучмій, М. Макаренко, 
М. Підвисоцький, В. Сар-
дак, А. Тютюнник. А от Ю. 
Городиський, С. Жадан, М. 
Кравченко, О. Черняхівсь-
кий, В. Шубка і І. Шубко 
взагалі не взяли участь в 
голосуванні. 

«Отже, — зробив вис-
новок В. Ткач у вже зга-
даній статті «Депутати по-
казали забудовнику хто в 
місті хазяїн» — рішення не 
прийнято по жодному із 

проектів.
Що це в дійсності озна-

чає? До липня, коли закін-
читься строк дії оренди 
ділянки, у забудовника є 
час сісти за стіл перего-
ворів з міською владою. 
Без погроз судами щодо 
відшкодувань збитків, 
без тиску ззовні — сіда-
ти і знаходити шляхи ро-
зв’язання цієї болючої для 
міста проблеми...».

Я, чесно кажучи, мало 
вірю, що торги, про які 
йдеться, — а це будуть 
саме торги, давайте нази-
вати речі своїми іменами, 
— навряд чи кардинально 
поміняють плани забудов-
ника. Завдяки Д. Ликову, 
керівники (власники)  ПАТ 
«КПМК-2» дійсно добре 
«обставились» з усіх боків 
необхідними дозвільними 
документами. І, без сум-
ніву, вже подумки поділили 
майбутній прибуток. Отже, 
навряд чи вони підуть на 
зменшення поверховості 
трьох будинків. Ну, про-
ведуть експертизу будівлі 
СШ «Сузір’». Щось десь 
«підшаманять» в школі. А 
от наскільки принциповою 
буде позиція міськвиконко-
му — побачимо.

Вкрай важливо, щоб цей 
урок, як кажуть, пішов на-
шій міській раді «впрок». 
Бо все потрібно робити 
вчасно, в тому числі й від-
слідковувати хто, що і де 
будує. І на підставі яких 
документів. А для цього по-
трібно володіти ситуацією 
і іти не за забудовником, 
а хоча б на один крок його 
випереджати.

А от якщо сторони між со-
бою не домовляться і при 
цьому депутати не прого-
лосують за припинення діїї 
договору оренди, він буде 
продовжений «автоматом», 
за «мовчазною згодою».

...Втім, детальніше про 
цю забудову, в, також, про 
те, що саме отримали чи 
не отримали на цій сесії 
АТОшники, ми розкажемо 
в наступних номерах нашої 
газети. 

В. Борзовець

5
Мой город...

№1(300), пятница, 5 мая 2017 г. 
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Будівельне свавілля

Як забудовують
Рік 2004-й

В основі будь-якого свавілля 
завжди лежить порушення зако-
ну. Або — презирливе ставлення 
до нього. Так і в цій  історії, яка, 
начебто, почалася в 2004 році.

7-го травня 2004-го року викон-
ком Вишгородської міської ради 
4-го скликання прийняв рішення 
№265 «Про дозвіл на виконання 
містобудівного обгрунтування». 
Яким  погодив ЗАТ «Дніпро-
жилбуд» виконання містобудів-
ного обгрунтування на будівни-
цтво житлового мікрорайону на 
земельній ділянці розташованій 
між житловими будинками №№8 
та 12 по вул. Набережній та про-
вулком Прожекторним у м. Виш-
городі.

7-го липня цього ж року, все той 
же виконком міської ради прий-
няв ще один документ — рішен-
ня «Про погодження проектної 
документації та надання функцій 
замовника». Яким погодив ро-
зроблену інститутом «Діпромі-
сто» проектну документацію 
про розташування житлового 
мікрорайону з 9 (групи) житло-
вих будинків по вул. Набережній 
та провулку Прожекторному у 
м. Вишгороді. Визначивши ЗАТ 
«Дніпрожилбуд» замовником бу-
дівництва.

Чому я вказую, що ця історія 
начебто почалася лише в 2004 
році? Дуже просто: тому, що в 
дійсності вона почалася набага-
то раніше — ще 25.04.2002 р., 
коли II сесія Вишгородської місь-
кої ради IV скликання прийняла 
рішення №2/3, яким делегувала 
виконавчому комітету вирішення 
земельних питань. 

Справа в тому, що згідно з 
п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», питання регулювання 
земельних відносин вирішують-
ся сільськими, селищними та 
‘міськими радами виключно на 
їх пленарних засіданнях. При-
чому, це далеко не єдина стаття 
цього та інших законів, яка забо-
роняє надавати землі комуналь-
ної власності в межах населених 
пунктів у власність та користу-
вання громадян будь-кому, окрім 
місцевих рад. 

Зрозуміти логіку законодавця  
дуже просто. Рада (депутати) 
обираються всіма жителями села 
або міста, отже представляють 
інтереси всіх територіальних груп 
мешканців населеного пункту. А 
виконавчий комітет, згідно зако-
нодавству, одноособово формує 
сільський чи міський голова. І 
те, що голову обирали теж всім 
селом (містом), зовсім не гаран-
тує, що у виконкомі опиняться 
виключно чесні та порядні люди. 
У всякому випадку, вірогідність 

Історія забудови пров. Прожекторного у м. Вишгороді є прекрасною ілюстрацією не лише 
того, наскільки не є ідеальними і влада, і народ у нашій державі, а й стосунків між ними, які 
складалися десятиліттями. Фактично, це — історія війни між владою і народом. 

А ще її можна назвати історією обману. А, саме, історією того, як влада, заробляючи шалені 
гроші протягом років дурила народ, а народ, в свою чергу, намагався захиститися від влади і 
її друзів. У нашому випадку — в особі забудовників. При цьому народ, озброївшись тими ж ме-
тодами, які використовувала влада, теж намагався, в свою чергу, скориставшись ситуацію, хоч 
трохи заробити на цій війні. 

Ну, і, звичайно ж, це — історія корупції в нашій державі, яка пронизала і владу, і бізнес зверху 
й до самого низу. 

Нарешті, це — історія того, як представник чинної влади спробував піти проти системи і 
зламати це замкнене коло. При цьому, навіть, не стати на чийсь бік, а просто — зайняти ней-
тральну позицію. Позицію об’єктивності та справедливості. І як за цю спробу постраждав. Тому, 
що, як виявилося, жодній із сторін, що беруть участь у цій війні, не потрібні ні об’єктивність, ні 
справедливість. В той же час, обидві сторони із задоволенням переклали б свої проблеми, в 
першу чергу, фінансові, на інших. Наприклад, на всю місцеву громаду. 

Однак, виникає питання: а чому вся громада повинна відповідати за помилки окремих грома-
дян або за оборудки та корупційні схеми колишньої влади?

Давайте попробуємо розібратися.  

У К Р А Ї Н А

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Про дозвіл на виконання 
містобудівного обгрунтування.

Виходячи з інтересів територіальної громади м. Вишгорода, з метою по-
дальшого соціального розвитку міста і забезпечення житлом його мешканців, 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (пп.34, 42 
ст 26, ст.ст.30, 31, 33), Земельним кодексом України (ст.ст 12, 38, 39), Законом 
України «Про основи містобудування» (ст.ст. 12, 19, 22), Законом України «Про 
планування га забудову територій» (ст.24), виконавчий комітет Вишгородської 
міської ради ВИРШІИВ:

1. Погодити ЗАТ «Дніпрожилбуд» виконання містобудівного обгрунту-
вання на будівництво житлового мікрорайону на земельній ділянці розташованій 
між житловими будинками №№8 та 12 по вул. Набережній та провулком Прожек-
торним у м. Вишгороді.

2. Погодити ЗАТ «Дніпрожилбуд» виконання містобудівного обгрунту-
вання на будівництво житлового будинку на земельній ділянці в районі вул. Кал-
нишевського (поруч з готелем КАСКАДУ ГЕС та ГАЕС) у м.Вишгороді.

3. ЗАТ «Дніпрожилбуд» виконані містобудівні обгрунтування надати ви-
конавчому комітетету Вишгородської міської ради для погодження.

    Міський голова                                                      О. Кімлач

Від 7 травня 2004 року  № 265                                                м. Вишгород

У К Р А Ї Н А

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Від 7 липня 2004 року  № 384                                        м. Вишгород

Р І Ш Е Н Н Я
(витяг)

Про погодження проектної документації 
та надання функцій Замовника

Розглянувши проектну документацію на розташування житлового мікрорай-
ону (групи житлових будинків) по вул. Набережній та провулку Прожекторному та 
буднику по вул. Калнишевського у м. Вишгороді, листа ЗАТ «Дніпрожилбуд» № 247 
від 1 липня 2004 року, листа Українського Державного науково-дослідного інсти-
туту проектування міст «Діпромісто», виходячи з інтересів територіальної грома-
ди м. Вишгорода. і метою подальшого соціального розвитку міста і забезпечення 
житлом його мешканців, керуючись рішенням виконавчого комітету Вишгородської 
міської ради №265 від 07.05.2004 року, Законом України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» (пп.34,42, ст.26, ст.ст.30,31,33), Земельним кодексом України (ст.ст 
12,38,39), Законом України «Про основи містобудування» (ст.ст. 12, 19, 22), Законом 
України «Про планування та забудову територій» (ст. 24), виконавчий комітет Виш-
городської міської ради ВИРІШИВ:

І. Про будівництво житлового мікрорайону (групи житлових будників) 
по вул. Набережній та провулку Прожекторному у м. Вишгороді.

1. Погодити розроблену інститутом «Діпромісто» проектну документацію 
про розташування житлового мікрорайону 9 групи житлових будинків) по вул. На-
бережній та провулку Прожекторному у м. Вишгороді.

2. Виконання функцій Замовника на будівниціво житлового мікрорайону 
(групи житлових будинків) по вул. Набережній та пров. Прожекторному у м. Виш-
городі покласти на ЗАТ «Дніпрожилбуд» (далі — Замовник)

3. Замовнику замовити проект відводу та акт вибору земельної ділянки пло-
щею 2.0 га по вул Набережній та провулку Прожекторному у м. Вишгороді.

4. Надати Замовнику на умовах оренди, терміном на 7 років, земельну ділян-
ку площею 2,0 га для будівництва житлового мікрорайону по вул. Набережній та 
пров. Прожекторному у м Вишгороді.

Після оформлення акту вибору та проекту відводу цієї земельної длянки За-
мовнику укласти з виконкомом... міської ради договір оренди земельної ділянки.

5. Встановити орендну плату за орендовану ділянку у розмірі ставки земель-
ного податку.

Орендну плазу стягувати з моменту прийняття виконкомом... міської ради 
рішення про надання Замовнику дозволу на спорудження об’єкту містобудування.

6. Містобудівні обмеження і обтяження:
Замовник зобов’язаний передбачити у проектній документації на споруджен-

ня житлового мікрорайону (групи житлових будинків) по вул. Набережній та про-
вулку Прожекторному у м. Вишгороді:

— застосування автономних котелень (або систем поквартирного опалення) 
та склопакетів.

— на перших поверхах житлового мікрорайону (групи житлових будинків) 
запланувати нежитлові, офісні приміщення та об’єкти соцкультпобуту з укладан-
ням інвестиційних договорів із зацікавленими організаціями та фіз. особами.

— передбачити підземні паркінги або відкриті автостоянки при наявності 
(можливості) для мешканців житлових будинків.

7. Замовнику, за участю проектної організації, одержати...: 
— техумови на підключення об’єкту... до інженерних мереж та комунікацій;
— висновки зацікавлених організацій
8. Погодити з відповідними органами та організаціями, з врахуванням одер-

жаних висновків, рішення щодо місця розташування і розмірів території будів-
ництва, прокладання трас інженерних мереж та комунікацій, джерел енерго- та 
водопостачання, зливової каналізації та інші заходи по охороні навколишнього 
середовища та заходи пожежної безпеки і охорони праці.

9. Замовнику ЗАТ «Дніпрожилбуд»:
а) замовити та затвердити у встановленому порядку проектно-кошторисну 

документаиію на будівництво житлового мікрорайону (групи житлових будинків);
б) провести державну експертизу проектно-кошторисної документації;
в) отримати дозвіл на будівництво у виконавчому комітеті... міської ради;
г) отримати дозвіл на виконання будівельних робіт в інспекції ДАБК.
10. Замовнику укласти з виконавчим комітетом... міської ради договір щодо 

будівництва житлового мікрорайону (групи житлових будинків) по вул. Набереж-
ній та пров. Прожекторному... та подальшого розподілу житлової площі, до прий-
няття виконавчим комітетом... міської ради рішення про надання дозволу на спо-
рудження об’єкту містобудування.

11. Замовник зобов’язаний затвердити у виконавчому комітеті Вишгородсь-
кої міської ради переліки дольовиків на будівництво житлових приміщень, інве-
сторів будівництва нежитлових приміщень, а також зміни до них:

— первісні переліки — одночасно з наданням дозволу на будівництво об’єкту 
містобудування;

— зміни до переліків — щоквартально, до моменту підписання акту держав-
ної комісії про прийняття об’єкту в експлуатацію.

12. З метою збереження робочих місць та залучення до виконання будівель-
но-монтажних робіт організацій, які зареєстровані у м. Вишгороді, рекомендувати 
Замовнику укласти частину договорів підряду з КП ЖКГ... міської ради та іншими 
спеціалізованими підприємствами м. Вишгорода.

13. Замовник зобов’язаний передати виконавчому комітету Вишгородської 
міської раді квартири у новозбудованих будинках сумарна загальна площа яких по-
винна складати до 12% від сумарної загальної площі всіх квартир у новозбудованих 
будинках житлового мікрорайону (групи житлових будинків) по вул. Набережній 
та провулку Прожекторному у м Вишгороді. Квартири, що передаються виконкому, 
призначені для відселення мешканців приватних будинків провулку Прожекторно-
го, та забезпечення житлом працівників міських бюджетних установ.

  
Міський голова                                                              О. Кімлач

зловживань під час вирішення 
земельних питань сесією набага-
то менша, ніж виконкомом ради. 

Звичайно, рада, яка могла, 
всупереч закону, піти на поводу 
у  міського голови і делегувати 
виконкому (читай — міському 
голові) вирішення земельних пи-
тань, так само могла йти на пово-
ду у такого голови і під час сесій, 
але це вже було б на совісті де-
путатів. І — формально законно. 

Рішення ж міськвиконкому 
Вишгородської міської ради від 7 

травня та 7 липня 2004 р. були і 
залишаються незаконними. Втім, 
як і всі інші рішення цього місь-
квиконкому щодо земельних пи-
тань загалом та щодо земельної 
ділянки, про яку йдеться, зокре-
ма.

Однак, і це ще не все. Як вба-
чається із пункту 13 рішення 
міськвиконкому від 7 липня 2014 
р., ділянка, яку він вирішив пе-
редати під забудову, вже забу-
дована приватними будинками. 
Правда, згадується про це якось 
побіжно, між іншим: 

«13. Замовник зобов’язаний 
передати виконавчому коміте-
ту Вишгородської міської ради 
квартири у новозбудованих бу-
динках сумарна загальна площа 
яких повинна складати до 12% 
від сумарної загальної площі 
всіх квартир у новозбудованих 
будинках житлового мікрорай-
ону (групи житлових будинків) 
по вул. Набережній та провулку 
Прожекторному у м Вишгороді. 

Квартири, що передаються 
виконкому, призначені для від-
селення мешканців приват-
них будинків провулку Про-
жекторного, та забезпечення 
житлом працівників міських бюд-
жетних установ».

Отак, всього кілька слів в рі-
шенні — мовляв, про відселенців  
не забудьте. Більше — жодної 
інформації: ні скільки саме при-
ватних будинків розташовано на 
земельній ділянці, де планується 
багатоповерхова забудова, ні — 
де саме вони розташовані, ні — 
скільки їм потрібно квартир. І — 
жодного слова про те, що з ними 
потрібно щось узгодити. Неначе 
турботливий феодал передає 
кому потрібно шматок землі ра-
зом з душами, що там мешкають: 
бери, але ж і з душами якось 
виріши... 

Рік 2005-й
10 лютого 2005 р. міськвикон-

ком продовжив роботу по пе-
редачі забудовнику земельної 

ділянки, про яку йдеться, під-
готувавши у складі спеціальної 
комісії «Акт вибору та обсте-
ження земельної ділянки ЗАТ 
«Дніпрожилбуд», передбаченої 
під розміщення масиву житлових 
у будинків в м. Вишгород по вул.
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Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

Прожекторний

У К Р А Ї Н А

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Від 23 грудня 2005 року  № 595                                        м. Вишгород

Р І Ш Е Н Н Я
(витяг)

Про затвердження проекту
відведення та надання земельної ділянки

Розглянувши технічну документацію проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Закритому акціонерному товариству «Дніпрожилбуд», керую-
чись ст. ст. 12, 122, 146 Земельного кодексу України в редакції 2001 р., на підставі 
рішення № 2/3 від 25.04.2002 р. II сесії Вишгородської міської ради IV скликання, 
виконавчий комітет Вишгородської міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити ЗАТ «Дніпрожилбуд» проект землеустрою щодо відведення на 
умовах оренди земельної ділянки площею 2,4 га під розміщення масиву житлових 
будинків у м. Вишгоролі по вул. Набережній-пров. Прожекторний.

Надати ЗАТ «Дніпрожилбуд» на умовах оренди, земельну ділянку площею 
2,4 га терміном на 7 років.

Цільове призначення — будівництво масиву житлових будинків.
Орендну плату встановити в розмірі 2% від грошової оцінки земельної ділян-

ки, ио становить 25394 грн. на рік за 2,4 та.
 
Міський голова                                                              О. Кімлач

Набережній-пр.Прожекторний».
Комісія, куди, окрім керівника 

ЗАТ «Дніпрожилбуд», місько-
го голови та заступника голови 
РДА, увійшли керівники район-
них служб та установ, зробила 
висновок про те, що «обстежена 
земельна ділянка придатна під 
розміщення масиву житлових 
будинків (за умови погодження 
власників житлових будинків пр. 
Прожекторний 3, 5, 7, 9, 13, 15, 
19), загальною площею близько 
2,4 га,

з них 1,4 га — під житловою 
забудовою (гр.35); 1, 0 га — ву-
лиць, набережних, площ».

Як бачите, тут вперше зга-
дується про те, що будівництво 
на цій земельній ділянці можливе 

лише за однієї умови: погоджен-
ня з власниками житлових бу-
динків №№3, 5, 7, 9, 13, 15, 19 
по пр. Прожекторному.

До речі: цей акт вибору був дій-
сний протягом одного року.

...А уже через тиждень — 18 

лютого міськвиконком прийняв 
рішення «Про затвердження 
містобудівних обгрунтувань 
житлових будинків по вул. На-
бережній-пров. Прожекторно-
му та по вул Калнишевського 
у м. Вишгороді та уточнення 
площ земельних ділянок». Нас 
цікавлять пункти 1 та 2 цього до-
кументу, а, саме:  

«1. Погодити містобудів-
не обґрунтування розміщення 
житлового мікрорайону (групи 
житлових будинків) та благоу-
стрій прилеглої території між 
вул. Набережною та пров Про-
жекторним у м. Вишгороді на 
земельній ділянці площею 2,4 Га, 
замовником на які виступає ЗАТ 
«Дніпрожилбуд».

2. Внести зміни до розділу 1 
пунктів 3,4 рішення виконавчою 
комітету Вишгородської міської 
ради №384 віл 7 липня 2004 року, 
а саме: замість площі 2,0 га за-
писати 2.4 га».

Отже, 7 липня 2014 р це було 

У К Р А Ї Н А

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

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Від 18 лютого 2005 року  № 54                                        м. Вишгород

Р І Ш Е Н Н Я
(витяг)

Про затвердження містобудівних обгрунтувань 
житлових будинків по вул. Набсрежній-пров. Прожекторному 
та по вул Калнишевського у м. Вишгороді та уточнення 
площ земельних ділянок.

Розглянувши листа ЗАТ «Дніпрожилбуд», подані містобудівні обгрунтуван-
ня розміщення житлових будинків по вул. Набережній-пров. Прожекторному та по 
вул. Калнишевського у м. Вишгороді, розроблені УДНДІ «Діпромісто» на виконан-
ня рішення виконавчого комітету Вишгородської міської ради № 384 від 7 липня 
2004 року, керуючись ст 14 Закону України «Про основи містобудування», ст. 31 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Виш-
городської міської ради ВИРІШИВ:

1. Погодити містобудівне обґрунтування розміщення житлового мікрорайону 
(групи житлових будинків) та благоустрій прилеглої території між вул. Набереж-
ною та пров Прожекторним у м. Вишгороді на земельній ділянці площею 2,4 Га, 
замовником на які виступає ЗАТ «Дніпрожилбуд».

2. Внести зміни до розділу 1 пунктів 3, 4 рішення виконавчою комітету Виш-
городської міської ради №384 віл 7 липня 2004 року, а саме: замість площі 2,0 га 
записати 2.4 га

5. Це рішення затвердити на черговій сесії міської ради.

 Міський голова                                                              О. Кімлач

АКТ вибору
та обстеження земельної ділянки

ЗАТ “Дніпрожилбуд” передбаченої під розміщення масиву житлових у будинків 
в м. Вишгород по вул.Набережній-пр.Прожекторний

м.Вишгород                                                       “І0”лютого 2005 р.

Комісія у складі голова комісії-
заступник голови державної адміністрації                               Крет П. Ф.
Начальник районного відділу земельних ресурсів                  Сергієнко В. І.
Начальник відділу будівництва і архітектури 
та житлово-комунального господарства                                   Ніколенко С. М.
Головний державний санітарний лікар району                        Кобилевська І. В.
Начальник Вишгородського РЕМ                                              Орленко О. В.
Начальник ЗДПО-11                                                                    Кісільов П. С.
Начальник районної державної екологічної інспекції             Підкурганний В. В.
Вишгородський міський голова                                                 Кімлач О. Б.
Голова правління ЗАТ “Дніпрожилбуд”                                    Бесараб В. Д.

Провела обстеження земельної ділянки площею близько 2,4 передбаченої під 
розміщення масиву житлових будинків 

Право користування: оренда земельної ділянки на період будівництва -

Обгрунтування необхідності 
відведення земельної ділянки

Клопотання: ЗАТ «Дніпрожилбуд» від 03.02.2005р. №43
Дозвіл: Вишгородської міської ради на збір матеріалів попереднього
погодження місця розташування земельної ділянки від 07.07.2004р. №384

Характеристика земельної ділянки
Земельна ділянка площею близько 2,4 га знаходиться в м.Вишгород вул.Набе-

режна- пр.Прожекторний. Конфігурація ділянки багатокутник, рельєф рівнинний. На 
ділянці знаходяться приватні житлові будинки по пр. Прожекторному, 3, 5, 7, 9, 13, 
15, 19. Ділянка частково вкрита трав’янистою рослиністю, ростуть поодинокі дерева. 
Наявність інженерних комунікацій з’ясувати при проектно-вишукувальних роботах. 
Рівень грунтових вод більше 2 метрів. Межує: з землями загального користування 
Вишгородської міської ради. Під”їзд до ділянки з південної сторони землями загаль-
ного користування (асфальтовою дорогою).

Розглянувши клопотання ЗАТ «Дніпрожилбуд» керуючись положенням чинних 
нормативних документів та законодавчих актів, комісія вважає, що обстежена земель-
на ділянка придатна під розміщення масиву житлових будинків (за умови погодження 
власників житлових будинків пр. Прожекторний 3, 5, 7, 9, 13, 15, 19, загальною пло-
щею близько 2,4 га,

з них 1,4 га — під житлово забудовою (гр.35); 1, 0 га — вулиць, набережних, 
площ (гр. 61)

Акт вибору дійсний на протязі одного року.
Додаток до акту: Викопіровка із топоплану меж 
Вишгородської міської ради 1: 5 000

лише 2 га, а через півроку вже 
стало 2,4 га. 

Невідомо чим керувалися чле-
ни міськвиконкому, вирішивши 
збільшити земельну ділянку для 
ЗАТ «Дніпрожилбуд» аж на 40 
соток. Однак, і в цьому документі 
про «живі душі», які там живуть, 
навіть, не згадується.

Наступне рішення міськвикон-
кому датоване 23-м грудня цього 
ж року. 

Ним ЗАТ «Дніпрожилбуд» вже 
було затверджено проект земле-
устрою, земельна ділянка нада-
на в оренду на 7 років і, навіть,  
визначена орендна плата: 2% від 
грошової оцінки земельної ділян-
ки — 25394 грн. на рік.

Іншими словами — все вже 

було вирішено, включаючи по-
дальшу долю мешканців Прожек-
торного. З якими, правда, поки 
що, ніхто ні про що і не збирався 
домовлятися. 

Іншими словами, ЗАТ «Дніпро-
жилбуд» просто «застовбив» за 

собою дуже привабливу земель-
ну ділянку, практично, в самому 
центрі міста. Однак, будувати  
там нічого не починав, оскільки 
був зайнятий іншими земель-
ними ділянками, не менш при-
вабливими — на пл. Шевченка, 
біля дитсадка «Сонечко» та на 
центральному міському стадіоні 
(де зараз знаходиться ЖК «Оль-
жин град»). 

Рік 2006-й
26 березня 2006 р. відбулися 

вибори до місцевих рад і Вишго-
родським міським головою було 
обрано В. Решетняка. 

Через півроку, 30 жовтня де-
путати нового скликання на 5-му 
пленарному засіданні повернули 
міській громаді біля 50 га землі, 
скасувавши рішення виконкому 
ради минулого (3-го) скликання 
по 19 земельним ділянкам. 

Чотири ділянки, — на цен-
тральному стадіоні (4,4 га), на 
вул. Шолуденко (0,9 га), на вул. 
Калнишевського (3 га) та по пров. 
Прожекторному (2,4 га), — стосу-
валися ЗАТ «Дніпрожилбуд».

Підстава повернення цих діля-
нок до земель запасу міської 
ради була дуже проста: незакон-
ність виділення цих земельних 
ділянок рішенням виконкому. А 

вже через тиждень 12 з 19-ти зе-
мельних ділянок повернули кори-
стувачам. За це проголосувала 
переважна більшість депутатів. І 
лише по одній ділянці, — по пров. 
Прожекторному, — думки розді-
лись: 6 депутатів утримались,а 8 
проголосували проти запропоно-
ваного проекту. Однак, після про-
вторного голосування рішення, 
все ж, було прийнято.   

«Можливо, — писала тоді наша 
газета (№45 (46) від 16 листо-
пада 2006 р.), — засумнівати-
ся депутатів змусив короткий 
виступ начальника юридичного 
відділу Григорія Москаленка, 
який нагадав присутнім, що про-
ектно-дозвільна документація 
по цій ділянці, практично, гото-
ва, і справа, якщо дійде до суду, 
не буде мати для відповідача 
(міськради) ніякої перспективи. 
А, можливо, свою роль зіграв до-
статньо емоційний виступ на 
сесії члена тодішнього викон-
кому Володимира Мойсяка, який 
до недавнього часу мав пряме 
відношення до ЗАТ «Дніпро-
жилбуд»...

Враховуючи ситуацію, що скла-
лася, ми одразу після цієї сесії 
поговорили з головою правління 
ЗАТ «Дніпрожилбуд» Володими-
ром Бесарабом. Наведу кілька 
витягів з цієї розмови, які сто-
сувалися земельної ділянки по 
пров. Прожекторному:

«...По двум участкам — ста-
диону по проспекту Шевчен-
ко и переулку Прожекторному 
мы через месяц-другой готовьі 
начать строительство! Мы 
прошли по этим участкам все 
земельные и строительные 
експертизы. По ним готовьі 
даже проекты строительства, 
которые уже находятся на ста-
дии областного градострои-
тельного совета. Да дело даже 
не в этом...

— А в чем?
— В том, что в зти участ-

ки вложены миллионы гривен. 
Вы знаєте, что по участку на 
стадионе мьі уже переселили 
10 семей? По переулку Прожек-
торному — две семьи и еще две 
готовы переселить? А сколько 
стоит документация? Кто нам 
вернет эти деньги, об зтом вьі 
задумывапись?..

Поймите, у нас документы на 
строительство уже готовы! 
И по переулку Прожекторному, 
и по стадиону! Кстати, если 
посчитать сколько мы должны 
отдать городу из пяти домов 
по Прожекторному, получится 
— чуть ли не один дом. Вы зна-
ете, что там 168 человек про-
писано? В одном только доме на 
24 метрах — 48 прописано! Это 
что, мало?..».

Отже, виділення земельної 
ділянки по пров. Прожекторно-
му в 2006-му році узаконили. 
Що, до речі, пропоную врахувати 
мешканцям цього провулку, які 
звернулися до суду з позовом 
«Про визнання незаконним та 
скасування рішення міської ради, 
визнання недійсним договору 
оренди земельної ділянки, скасу-
вання дозволу на виконання бу-
дівельних робіт», оскільки одною 
з підстав такого скасування вони 
вважають виділення земельної 
ділянки, якраз, міськвиконкомом.

ЗАТ «Дніпрожилбуд» був гото-
вий розпочати тут будівництво. 
Але — так і не розпочав...

В. Борзовець
(Далі буде)

Мой город...
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Точка зору

«Вишгородське ДЗЕРКАЛО» в задзеркаллі?
Смачного!

5 замінників 
солодкого, 
які точно вам 
сподобаються Якось стомлює і не надихає на райдужні перспективи непрофесійність 

колишніх і нинішніх керманичів міста. В газеті «Вишгородське дзеркало» (№5 
(23) від 16-го квітня 2017 р.)  за авторством такого собі Дмитра Карпенка була 
надрукована чергова нефахова стаття «Не взлетим, так полетаем».

Дата написання цієї статті майже співпадає з сумною датою юридичного 
заснування комунального підприємства «Управління з розвитку фізкультури 
та спорту Вишгородської міської ради» (далі — КП «УФКС»). Вісім років тому 
почало «працювати» це підприємство після рішення Вишгородської міськради 
№13/9 від 27.11.2007 р., яке, між іншим, було прийнято без кворуму депутатів. 
Але дописали прізвища і діло пішло. 

З першого дня реєстраціїї у складі КП «УФКС»  почала свою роботу і КДЮСШ 
(спортивна школа). Саме про це йдеться у статті Д. Карпенка. А ще — про те, 
що нинішні депутати внесли зміни до статуту підприємства, ліквідувавши цей 
заклад. Мета статті, як я розумію, — показати, як добре було при попередньому 
керівництві (читай — хазяїв газети «Вишгородське дзеркало»), і як погано при 
нинішньому. Яке, так би мовити, паплюжить надбання попередників.

ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ
Прошедшая сессия горсовета вы-

далась для городских депутатов на-
столько чрезмерно бурной, что они 
впопыхах практически единогласно 
проголосовали за изменения в Устав 
КП ««Управління з розвитку фізичної 
культури та спорту». 

Городские чиновники, в присущем 
им стиле аргументации, в очередной 
раз выдали эти новые изменения за 
требования действующего законода-
тельства, а депутаты опять поверили 
— и проголосовали. 

Правда, они до сих пор так и не 
поняли, за что проголосовали. А 
значит, придется провести разъясни-
тельную работу — ведь новая редак-
ция Устава городского коммунально-
го предприятия по спорту фактически 
развал этого самого спорта в городе 
и предвещает. И вот почему.

СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ
Функционирование детско-юно-

шеских спортивных школ в Украине 
сегодня осуществляется в соответ-
ствии с Положением про детско-юно-
шескую спортивную школу, утверж-
денным Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 05.11.2008 
года №993.

Согласно этого Положения спор-
тивная школа в городе должна иметь 
в штатном расписании не менее 
восьми ставок тренеров-преподава-
телей, собственную материальную 
базу и соответствующие отделения 
по различным видам спорта.

Но главное — учебно-тренировоч-
ная и спортивная работа проводится 
по утвержденным учебным програм-
мам, а тренером-преподавателем 
спортивной школы может быть лишь 
лицо, имеющее высшее образова-
ние по специальности «Физическая 
культура и спорт» («Тренер по видам 
спорта»).

Кроме прочего — обязательность 

участия воспитанников в соревнова-
ниях, наличие медицинского контро-
ля за проведением учебно-трениро-
вочной и спортивной работы, а также 
обязательные контроль и аттестация 
спортивной школы со стороны Мин-
молодьспорта.

Тренера-преподаватели в спор-
тивных школах также должны еже-
годно проходить аттестацию, их 
работа учитывается в общий педаго-
гический стаж, а они получают соот-
ветствующие надбавки за выслугу и 
категорию.

КП «УФКС»
За конкретным примером дале-

ко ходить не надо — так работает 
сегодня Вышгородская районная 
ДЮСШ и до последнего времени 
работало городское предприятие по 
спорту КП «УФКС». 

Согласно утвержденного в 2007 
году Устава городского предприятия 
по спорту, в его составе функцио-
нировала комплексная детско-ю-
ношеская спортивная школа, с 
организацией подготовки спортсме-
нов-разрядников, кандидатов в ма-
стера и мастеров спорта.

Безусловно, превалирующими 
видами спорта в КП «УФКС» были 
футбол, парусный спорт и теннис. 
И кстати, например, в футболе, вос-
питанники демонстрируют достаточ-
но хорошие достижения. А главное 
— квалифицированная спортивная 
подготовка под руководством про-
фессиональных тренеров-препода-
вателей имеет место быть.

КУРС НА ДЕГРАДАЦИЮ
Удивительно, но городские чи-

новники и депутаты, всемерно по-
пуляризируют себя как увлеченных 
спортсменов. Они, якобы, постоян-
но желают усилить материальную 
базу стадиона «Энергетик», закупа-
ют в вышгородские дворики за счет 
бюджета различные тренажеры, но 

теперь вдруг решили разрушить си-
стему спортивной подготовки юных 
вышгородцев изнутри. 

Для этого, увы, был утвержден но-
вый Устав городского коммунального 
предприятия по спорту, и теперь вме-
сто официальной спортивной школы 
будут «гуртки».

Что это означает? Ничего особен-
ного — на занятиях необязатель-
но придерживаться официальных 
правил спортивной подготовки и 
учебно-тренировочного процесса. А 
тренерами-преподавателями могут 
стать любые граждане, не имеющие 
ни спортивного, ни педагогического 
образования. 

И непременно так и будет, по-
скольку руководство спортивными 
«гуртками» не входит в педагогиче-
ский стаж, нет аттестаций, а значит 
— на такую работу не пойдет про-
фессиональный тренер-преподава-
тель, ведь ему потом будет намного 
труднее найти работу по специаль-
ности.

РАДИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА?
В качестве основания таких «но-

ваций» чиновники представили объ-
яснение, что по закону спортивная 
школа может существовать лишь в 
качестве отдельного юридического 
лица, а вовсе не как подразделение 
коммунального предприятия, поэтому 
комплексную спортивную школу надо 
ликвидировать и создать «гуртки».

Странная логика. А не правильнее 
было бы реорганизовать КП «УФКС» 
в полноценную детско-спортивную 
школу, без потери для качества учеб-
но-тренировочного процесса? 

Возможно у нынешнего директора 
КП «УФКС» депутата горсовета Алек-
сандра Баланюка нет необходимого 
для этого образования и стажа рабо-
ты? Ну, не беда — нашли бы друго-
го директора, зачем же спортивную 
школу разрушать ради одного чело-

века?
АНАЛОГИЧНЫЙ СЛУЧАЙ

В случае с КП «УФКС» все более 
ярко проявляется парадоксальная 
логика и скачущее сознание город-
ских руководителей, уже полгода 
пытающихся изменить Устав другого 
городского коммунального предпри-
ятия — КП «Редакція газети «Виш-
город». Только все с точностью до 
наоборот. 

Сегодня редакция газеты «Вишго-
род» является структурным подраз-
делением (отделом) одноименного 
КП. Вот городские чиновники и наста-
ивают на том, что срочно необходи-
мо выполнить «требования закона» 
и объединить редакцию и комму-
нальное предприятие, под единым 
руководством нового (или «правиль-
ного») главного редактора.

Хотя, если следовать логике го-
родских чиновников и депутатов, 
проявленной по отношению к КП 
«УФКС», следовало бы не занимать-
ся бесплодными попытками уволить 
главного редактора газеты «Виш-
город» — а просто поменять суть 
деятельности редакции: пусть они 
теперь выпускают не газету, а, допу-
стим, стенгазету.

И тогда все проблемы решены. 
Никакой уважающий себя журналист 
в стенгазете работать не станет и 
сам уйдет на вольные хлеба, а за 
ним косяком потянутся фотокорре-
спонденты, корректоры и литредак-
торы.

Вот так и с городским коммуналь-
ным предприятием по спорту прои-
зойдет — никакой уважающий себя 
тренер-преподаватель с образова-
нием и стажем работы «гуртки» воз-
главлять не будет. А если и останет-
ся заниматься «гуртковым спортом», 
то лишь из-за чувства патриотизма 
или надежды на скорые перемены в 
обратную сторону.

НЕ ВЗЛЕТИМ, ТАК ПОПЛАВАЕМ 

Тепер по суті. Загляне-
мо в ту саму Постанову 
КМУ №993 від 05.11.2008 
р., на яку посилається Д. 
Карпенко. Спортивна шко-
ла повинна бути: п.1 — по-
зашкільним закладом; п. 7 
— юридичною особою (ста-
тут, печатка, рахунки у бан-
ках тощо); п. 10 — підлягає 
держатестації; п. 11 — на-
дається категорія; п. 40 — 
призначається директор 
засновником; п.п. 18,19, 20, 
48 — чим він займається.  
А головне в п. 6 — кому-
нальному підприємству за-
бороняється бути заснов-
ником спортшколи! Але Д. 
Карпенко цього не помі-
чає, як і колишні керівники 
міста. Що наводить на роз-
думи про замовний харак-
тер цієї статті саме ними. 
Таке жонглювання законо-
давством призводить до 
того, що автор сам, не ба-
жаючи цього, виводить нас, 

вишгородців на істинних 
винуватців того, що існує 
таке комунальне підприєм-
ство. Адже саме попереднє 
керівництво заснувало КП 
«УФКС» та привело до на-
шого міста знаного афери-
ста В. Колобова, створило і 
затвердило статут, в якому 
були пункти, які прямо при-
тирічили чинному законо-
давству України. 

Кожного року, починаю-
чи з 2008-го, міське керів-
ництво через комунальне 
підприємство витрачало 
близько 1 млн. грн. на неіс-
нуючу спортшколу! Куди ди-
вилися депутати міськради, 
члени міськвиконкому, в т. 
ч. О. Данчин та М. Решет-
нікова? На якій підставі ди-
ректор КП «УФКС» фінан-
сував фейкову спортшколу 
з бюджету Вишгородської 
міської ради, яка не є і не 
була її засновником? А КП 
«УФКС», згідно п. 6 згада-

ної Постанови КМУ, таким 
бути не може. Отже, в на-
явності — порушення Бюд-
жетного кодексу України.    

Автор статті, про яку 
йдеться, вказує (цитую): 
«Был утвержден новый 
устав городского комму-
нального предприятия по 
спорту, и теперь вместо 
официальной спортивной 
школы будут «гуртки».

Виникає питання: де ав-
тор побачив «официаль-
ную спортивную школу», 
якщо в неї не було стату-
су позашкільного закладу, 
юридичної особи, директо-
ра, та що там казати — не 
було засновника? 

Вийшло, що цією статтею 
попередні керівники хотіли 
скомпроментувати сьогод-
нішніх, але самі опинилися 
в халепі через свою непро-
фесійність! 

...Вже багато часу містом 
керує інша команда. Незва-

жаючи на це, півтора року 
КП «УФКС» працювало за 
старою системою, але вже 
з новим керівником. І лише 
зараз, на сесії, швидкоруч 
змінили назву «КДЮСШ» 
(спортшкола) на «спортив-
ний клуб». І — все. Ніхто, 
навіть, не обговорював цей 
статут і те, до чого призве-
де така зміна назви. Сумно 
констатувати нефаховість 
та безвідповідальність всіх, 
хто причетний до цього 
дійства. Замість того, щоб 
реформувати, змінити всю 
систему управління в галузі 
фізкультури, спорту, туриз-
му, роботи з молоддю... 
просто змінили назву. Все в 
дусі нашого часу — «живе-
мо по-новому»... 

Але ж це лише здається, 
що все так просто. Зміна 
назви, насправді, тягне за 
собою різке зниження гро-
шового забезпечення пра-
цівників цього підрозділу: 
тренери втрачають всі над-
бавки та доплати, а, також, 
педагогічний стаж (хоча 
і фейковий). Окрім того, 
в статуті знову зовсім не 
йдеться про грошові вне-
ски, які сплачують батьки, 
хоча в статусі клубу їх ціл-
ком можна було б узакони-
ти. Так і залишилося незро-
зумілим на якій підставі, 
починаючи з 2008-го року, 
відкриваються відділення 
(гуртки), хоча це повинен 
робити Засновник. Але в 
спортивної школи раніше 

засновника просто не було. 
Хто зараз є засновником 
спортивного клубу? Незро-
зуміло. 

Також незрозуміло чому 
не виконується Статут КП 
«УФКС» і громадські спор-
тивні організації не мо-
жуть займатися на рівних 
з комунальними гуртками? 
Чому, навіть, дитячі коман-
ди, якщо вони не є в складі 
комунального закладу, не 
можуть отримати час для 
тренувань на комунально-
му стадіоні? На якій під-
ставі через КП «УФКС»  у 
2016 році було витрачено 
більше 100 тис. грн. на 
оренду льоду, якщо дитячої 
команди з хокею не існує, а 
тренер числився у спортив-
ній школі?

Питань багато. І, що най-
цікавіше, їх можна було б 
вирішити, увівши в законне 
русло. Але для цього по-
трібні розуміння, фаховість, 
прозорість, а головне — 
бачення стратегії розвитку 
спорту в місті, в тому числі 
і через генеральний план 
його забудови. Адже таку 
стратегію неможливо ро-
зробити без прив’язки до 
конкретних спортивних за-
кладів та маданчиків.

...Повертаючись до тре-
нерського складу або, як 
вони зараз називаються, 
до керівників гуртків. Згідно 
КЗАП України, їх необхідно 
було попередити про ре-
організацію та зміну умов 
праці та оплати за 2 міся-
ці. Якщо ж штатний розпис 
і оплата праці залишаться 
колишніми, то це вже ста-
не зоною відповідальності 
сьогоднішнього керівни-
цтва КП «УФКС», депутатів 
та міського голови. 

...Все це відбувається 
тому, що діяльність місь-
кої ради та її комунальних 
закладів, підприємств не є 
прозорою. Питання та про-
блеми не виносяться на 
загальне обговорення. Ка-
дрові призначення, взагалі, 
не піддаються якимось по-
ясненням. Наприклад, у КП 
«УФКС» заступник дирек-
тор з м. Бровари, а поло-
вина тренерського складу 
не є жителями Вишгорода. 
Натомість, наші місцеві 
фахівці поповнюють ран-
кові та вечірні черги у часи 
пік на відповідних зупинках 
громадського транспорту. А 
то і зовсім переїздять жити 
до інших міст. 

Можливо, комусь дуже 
вигідно, щоб змін на кра-
ще  в спорті в нашому місті 
не відбувалося? Чи просто 
не знають як саме ці зміни 
зробити?

О. Санжара, 
депутат міської ради 

3-го скликання      

Пора забути про заїдання 
стресу солодким тістеч-
ком та цукерками. 

Складено список з 5 
продуктів, які не лише 
можуть бути смачнішими 
за солодощі, але й будуть 
корисними для організ-
му та не позначаться на 
вашій фігурі.

Арахісове масло і желе
Експерти радять, що сен-

двічі з арахісовим маслом 
та желе – це хрусткі ласощі, 
які точно не зашкодять здо-
ров’ю. Щоб і насититися, і 
потішити себе смачненьким, 
візьміть шматок безглютено-
вого бездріжджового хліба з 
насінням і змастіть його мас-
лом і желе.

Банани
Не дарма затяті спор-

тсмени та діти полюбляють 
банани. Адже такий фрукт 
здатний насичувати організм 
на довгий час і їх корисно 
вживати після фізичних на-
вантажень.

Дієтологи радять нарізати 
банани тонкими скибочка-
ми, заморожувати на деяких 
час, а потім посипати їх кака-
о-порошком. Такі смачні, на-
туральні та низькокалорійні 
ласощі відмінно замінюють 
солодке.

Фруктові коктейлі
Змішуйте улюблені фрукти 

або ягоди з льодом і газова-
ною водою та потіште себе 
смачним напоєм без дода-
вання цукру або штучних ін-
гредієнтів. Для кращого аро-
мату можете додавати м’яту 
або лимон. 

Енергетичні кульки 
з фініками

Якщо ви все ж не знаєте, 
чим ще можна замінити со-
лодке, знайте, що фініки – це 
відмінне джерело харчових 
волокон, вітаміну А, калію, 
заліза, кальцію і магнію. Змі-
шайте їх з мигдальним мас-
лом і темним шоколадом.

Сирий мед
Якщо вам вже вкрай хо-

четься солоденько, з’їж-
те ложечку чистого сирого 
меду, який є відмінним дже-
релом ферментів. Дієтоло-
ги радять змішувати мед з 
половиною столової ложки 
натурального какао-порошку 
або столовою ложкою коко-
сового масла.

Саме какао-порошок ба-
гатий на антиоксиданти, а 
кокосове масло забезпечує 
організм енергією і допома-
гає спалювати жир.


