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Отже, запрошуємо всіх небайдужих жителів Вишго-
рода, всіх, кого турбує безсистемна і хаотична забу-
дова нашого міста багатоповерхівками при повній від-
сутності будівництва об’єктів соціально-культурного 
призначення, в суботу, 10 червня, о 12.00 прийти 
на громадські слухання щодо будівництва чергової ба-
гатоповерхівки на місці колишнього ресторану «Вишго-
род» за адресою вул. Набережна, 6!

Стор.5

...В той же час, строк дії договору 
оренди міськради з ПАТ «КПМК-2»
закінчується. Якщо до цього часу 
з її керівництвом так ні до чого 
й не домовитися, зафіксувавши 
ці домовленості на папері, щоб 
не зробили депутати, — подовжили 
(поновили) договір 
оренди чи розірвали
його, — ситуацію 
це лише ускладнить 

30 травня 2017 року відбулася 24-та сесія міської 
ради з наступним порядком денним:

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

2-13). Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність гр-м: Мінчук Н. Ф., гр. Недашківській І. М., 
Якименко Т. В.,  Наконечному В.Н., Поєдинку К. П., 
Хижняк С. С., Сіренко А. М., Кириченку В. В., Валазі А. 
Д., Шийці Б. Б., Альошину О. В., Чаяловій Л. В.

14). Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду терміном на 49 років гр. Трояну Я. Ю.  

15-31) Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

З новою багатоповерхівкою, вишгородці!
Тією, яка може вирости біля «Сяйва», 
на руїнах колишнього ресторану «Вишгород»

А вже через три дні після сесії в №22 газети «Вишгород» від 03.06.17 р. з’явилося отаке оголошення...

24-та сесія міськради

Среди моих знакомых — огромное количество людей с журна-
листским образованием. Работающих редакторами, корреспонден-
тами, госчиновниками, преподавателями, руководителями пресс-
служб и даже народными депутатами. Считающимися и сами 
себя считающими журналистами. Но журналистов по сути, а не 
по названию среди них очень немного. К сожалению.

И дело совсем не в том, что журналистов не готовили или плохо 
готовили в СССР. Что их еще хуже стали и продолжают готовить 
в Украине. Дело в том, что люди, способные стать очень хоро-
шими, настоящими, выдающимися журналистами, очень редко 
выбирали эту профессию. А если и выбирали, то оставались в ней 
невостребованными.

Журналист — это, прежде всего, человек, сердцем и умом ощу-
щающий правду, добывающий правду и стремящийся, во что бы то 
ни стало, донести эту правду до людей. 

В СССР официальная журналистика существовала для того, 
чтобы профессионально скрывать, замалчивать или не замечать 
реальное положение вещей, выдавая за правду красивую ложь. За 
правду же «во что бы то ни стало», наоборот, преследовали, сажали 
в тюрьму или в «психушку», выбрасывали из страны.

В постсоветской Украине мало что изменилось. Разве что за 
красиво поданную ложь  и замалчивание правды стали больше пла-
тить, а за правду «любой ценой» — убивать. А в последние годы 
— еще и объявлять предателем. Как это ни странно, после Рево-
люции достоинства правда нашей власти на всех уровнях оказалась 
нужна еще меньше, чем до нее. Наверное, потому, что теперь ста-
ла не просто страшной, а убийственно страшной... И в прямом, 
и в переносном смысле. Писать, говорить или показывать правду 
сегодня — большой риск и большая роскошь. А для того, чтобы 
зарабатывать этим на жизнь, нужно или заручиться зарубежной 
финансовой поддержкой, или пойти на определенный компромисс, 
договорившись о финансовой помощи с кем-то из отечественных 
бизнесменов. Других вариантов просто не существует.

Вот такая вот горькая действительность: журналистика в 
нынешней постмайданной Украине существует исключительно 
благодаря поддержке зарубежных демократий и отечественных 
благотворителей. Спасибо им за это. А, в общем, все как всегда: и 
государственное образование, вроде бы, есть, а государства нет; и 
Президент, будто бы, на месте, а, как то, не ощущается; и все вет-
ви власти, вроде, присутствуют, но сплошь какие-то липовые; и 
журналистов море, а настоящих можно по пальцам пересчитать. 
Прямо как у классика: и скучно, и грустно, и некому руку подать...

И вот только Марик Цукерберг, дай ему Бог здоровья, выручил.
Благодаря Фейсбуку, недавно пришел к выводу, что единомыш-

ленников у меня среди незнакомых людей, оказывается, гораздо 
больше, чем среди коллег по цеху. Знакомых и не знакомых. 

И — как-то полегчало...
И пусть не всегда они пишут красиво и без ошибок, зато  — 

правду. Не обслуживая власть. Поэтому, как мне кажется, к жур-
налистике стоят намного ближе, чем многие, так называемые, 
профессионалы. С прошедшим вас, друзья!

Виталий Борзовец

До Дня журналіста. Післямова

Почему мне 
нравится Facebook
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КоррупціяУ ВР України

АП і Кабмін

Виступ народного депутата Я. Москаленка щодо внесення 
змін до Закону України про статус чорнобильців 06.06.2017р.

СБУ візьметься 
за своїх працівників 
на люксових авто 
після скандального 
розслідування 

Шановні колеги, шановний 
головуючий!

На розгляд Верховної 
Ради України у другому чи-
танні виноситься проект За-
кону України «Про внесення 
змін до ст. 48 Закону Украї-
ни «Про статус і соціальний 
захист громадян, які по-
страждали  внаслідок Чор-
нобильської катастрофи». 
Реєстраційний номер 5297. 

У законопроекті вносяться 
зміни до ч. 2 ст. 48-ї Закону 
України «Про статус і со-
ціальний захист громадян, 
які постраждали  внаслідок 
Чорнобильської катастро-

фи», згідно з якими пропо-
нується поновити право на 
отримання щорічної допо-
моги на оздоровлення для 
дітей, які втратили внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

одного з батьків, та евакуй-
ованих із зони відчуження в 
1986 році. 

Проект Закону не потре-
бує додаткових видатків з 
державного бюджету Украї-
ни, кошти для проведення 
виплат зазначеної категорії 
громадян у 2016 році пе-
редбачені бюджетною про-
грамою «Соціальний захист 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи». 

Головним розпорядником 
якої є міністерство соціаль-
ної політики. 

До Закону було внесено 

сім пропозицій народних де-
путатів України, які наведені 
в порівняльній таблиці до 
зазначеного законопроекту. 
В ході обговорення народ-
ними депутатами України  
пропозиція перша і сьома 
були прийняті, друга та шо-
ста були відхилені в зв’язку з 
тим, що потребують додатко-
вих видатків. 

Комітет розглянув на своє-
му засіданні Проект Закону, 
реєстраційний номер 5297, 
та рекомендує Верховній 
Раді України прийняти його у 
другому читанні та в цілому, 
як Закон.   

З коментаря Я. Москаленко на своїй сторінці у 
Facebook:

«Ще з приводу прийнятого законопроекту 5297.
В минулому році, коли приймався закон № 1339-VIII „Про 

внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи», сталася прикра помилка. В резуль-
таті неї діти, які втратили одного з батьків внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, та громадяни, евакуйовані 
із зони відчуження у 1986 році, були позбавлені права на 
щорічну допомогу на оздоровлення.

Сьогоднішнім законопроектом, прийнятим парламен-
том, це право відновлено. Дякую колегам!

Також законопроектом уточнені моменти здійснення 
компенсаційних виплат у зв’язку із втратою годувальника, 
виправлені допущені неточності. Маленька, але перемога.

Дуже сподіваюся, що соціальна справедливість щодо 
чорнобильців поступово відновлюватиметься.

Триматимемо руку на пульсі, тим більше що гряде пен-
сійна реформа. Багато хто в нашій державі потребує до-
помоги, але не всі постраждали так, як чорнобильці, або 
здійснили такий подвиг, як ліквідатори».

Парламент 
проголосив 
вступ до НАТО 
пріоритетом 
зовнішньої 
політики 
України

Верховна Рада ухвалила 
законопроект №6470, який 
проголошує вступ Украї-
ни до НАТО пріоритетом 
української зовнішньої 
політики. Про це повідом-
ляє перша заступниця 
голови парламенту Ірина 
Геращенко

276 — за НАТО! Майже 
конституційна більшість. Це 
дуже важливе рішення. По- 
перше, воно демонструє єд-
ність політичних еліт щодо 
курсу на євроатлантичну 
інтеграцію. По-друге, це 
примушує владу не лише 
говорити про НАТО, а й змі-
нювати стандарти в оборон-
ному, безпековому, екологіч-
ному секторі. А суспільство 
— контролювати і жорстко 
питати за імплементацію 
стандартів. Особлива від-
повідальність на уряді, де є 
віце-прем’єр з євроатлантич-
ної інтеграції, чий офіс на-
самперед має зосередитися 
на координаціі зусиль усіх 
міністерств і відомоств для 
впровадження стандартів 
НАТО.

Що ж до референдуму 
щодо НАТО 2014 р., то це 
був би не просто фальш-
старт, а катастрофа, яка б 
назавжди перекрила нам 
шлях до Альянсу. Адже в 
2014-му вся соціологія по-
казувала, що ми не мали ще 
в суспільстві 50% підтримки 
євроатлантичноі інтеграції, і 
тому наші опоненти як усе-
редині краіни, так і скептики 
в самому Альянсі отримали 
б залізобетонний козир, що 
суспільство й народ України 
проти.

Ми проведемо референ-
дум напередодні вступу, як 
це зробили ті краіни Схід-
ної Європи, що доєдналися 
до Альянсу. Однак, є одне 
«але»: вони провели рефе-
рендум після подачі заяв-
ки, коли влада мала тверде 
переконання в підтримці 
суспільством членства в 
НАТО, бо не мала права на 
помилку. А не заради гучного 
піару, щоб роставити намети 
по краінї і збирати чергові 
підписи. Як же набрид цей 
піар і безвідповідальність в 
політиці.

А всі, хто говорить, що 
Україну ніхто ніде не чекає 
й нам нічого не світить, поки 
йде війна на Донбасі й поки 
анексований Крим, моя по-
рада — більше віри у свою 
країну! Я тисячі разів у цій 
сесійній залі чула, що Украіні 
не нададуть безвіз і не ра-
тифікують Угоду про асоціа-
цію з ЄС, поки йде війна. І 
дякувати Богові, що ці Хоми 
невірні не визначають сьо-
годні політику, бо ми б ніколи 
не мали з їхнім лементом ані 
безвізу, ані асоціації. Пере-
магає той, хто вірить! Той, 
хто вірить, зайде в усі двері. І 
навіть якщо його там не дуже 
чекали — то приймуть, бо 
проти віри немає кордонів. 
Вірте в Україну, друзі!

Ревнощі Банкової. Кому потрібен Кабмін з напівміністрів
У Раді захотіли «крові» міністра фінансів Данилюка і, 
якщо профільний комітет ВР доб’ється його відставки, 
то в Кабміні буде вже чотири «обезголовлених» міні-
стерства.
Якщо деяка критична маса членів Кабміну опиниться 
в статусі виконуючих обов’язки, то відкриється мож-
ливість ставити під сумнів і легітимність усієї вико-
навчої гілки влади і здатність прем’єра організувати 
ефективну роботу уряду, пише «Деловая столица» з 
посиланням на Depo.ua.

На цьому тижні ряд 
міністрів над якими висить 
дамоклів меч відставки по-
повнився міністром фінансів 
Олександром Данилюком. 

Пропозиція відправити 
Олександра Олександрови-
ча у відставку спливло на 
засіданні комітету з питань 
податкової та митної політи-
ки, котрий очолює нардеп від 
БПП Ніна Южаніна. Остання, 
як відомо, в свій час вважа-
лася одним з головних пре-
тендентів на крісло міністра 
фінансів, а коли це крісло 
зайняв Данилюк, Южаніна 
стала одним з його головних 
парламентських критиків, 
користуючись будь-яким ви-
падком, щоб звинуватити 
міністра в некомпетентності.

Тепер же комітет запро-
понував підготувати проект 
постанови з рекомендацією 
Верховній Раді звільнити 
міністра фінансів і винести 
цей проект на найближче 
засідання комітету. Основні 
причини такої радикальної 
позиції парламентарів - ні-
бито небажання Данилюка 
співпрацювати з комітетом 
(хоча важко собі уявити 
ефективну співпрацю з ор-
ганом, голова якого відкрито 
вважає тебе некомпетент-
ним) і прийняття міністром 
рішень під диктовку МВФ 

(теза досить спірна, врахову-
ючи всім відому складність 
переговорів з МВФ і значен-
ня, яке мають для України 
гроші фонду).

Крім того, на комітеті зву-
чала ідея уповноважити 
Южаніну організувати зу-
стріч комітету з Гройсманом 
і Данилюком. Про що на цій 
зустрічі має йти розмова - 
здогадатися не важко.

Комітет, зрозуміло, одноо-
сібно відправити у відставку 
міністра не може, але якщо 
процедура буде дотримана, 
і в парламенті за активної 
участі Банкової вдасться 
зібрати потрібну кількість го-
лосів, то в Кабміні Гройсмана 
може з’явитися черговий в. 
о. міністра, як це вже стало-
ся з рядом інших міністерств.

Тут варто в першу чергу 
згадати Міністерство охо-
рони здоров’я, де міністра 
немає з 14 квітня минулого 
року. Після того, як у від-
ставку пішов Олександр 
Квіташвілі, в цьому кріслі змі-
нилося вже три в. о. міністра і 
питання призначення повно-
цінного голови міністерства 
зависло без чітких перспек-
тив вирішення. Швидше за 
все для чинного в. о. міністра 
охорони здоров’я Уляни Су-
прун питання призначення 
на посаду буде актуальним 

лише після запуску реформи 
охорони здоров’я, причому 
успішного, а ймовірність цьо-
го в світлі нинішньої ситуації 
не надто висока.

Ще один напівміністр в 
уряді Гройсмана — це Тарас 
Кутовий/Максим Мартинюк. 
Кутовий, як відомо, офіційно 
подав у відставку два тижні 
тому, однак Верховна Рада 
ще не затвердила, а новий 
кандидат на портфель поки 
нікому не відомий. У будь-я-
кому випадку обов’язки 
міністра тимчасово виконує 
перший заступник Марти-
нюк, і як довго він буде це 
робити ніхто передбачити не 
може.

Тиждень тому про свою 
відставку заявив міністр ін-
формполітики Юрій Стець. 
Зрозуміло, парламент за цю 
відставку також ще не голо-
сував, а обов’язки міністра 
виконує перший заступник 
Еміне Джапарова.

Таким чином маємо вже 
трьох напівміністрів в Кабміні 
Гройсмана, до яких може до-
датися ще міністр фінансів. 

Але і це ще не все. 
Останнім часом у ЗМІ ак-

тивно вкидається інформа-
ція про можливу відставку 
міністра енергетики та ву-
гільної промисловості Ігоря 
Насалика. Враховуючи всі 
проблеми, пов’язані з окупо-
ваними територіями і вугіл-
лям антрацитом, причин для 
педалювання цієї теми довго 
придумувати не потрібно. 
Гройсман, правда, інформа-
цію про можливість відстав-
ки Насалика особисто спро-
стував, що жодним чином не 
скасовує можливість такої 
відставки, якщо ініціатива 
буде виходити з парламенту 
і Адміністрації президента.

Отже, якщо питання від-
ставки Насалика і Данилю-
ка закрутиться в офіційній 
площині, то напівміністрів в 
Кабміні буде аж п’ять, а це, 
між іншим, більше, ніж п’ята 
частина всього уряду. А якщо 
не рахувати тільки профіль-
них міністрів, тобто виключи-
ти прем’єра, віце-прем’єрів 
і міністра без портфеля, то 
майже третина. А це вже 

дозволяє ставити під сумнів 
легітимність всього Кабміну, 
мовляв, як може працювати 
уряд, якщо третина міністрів 
тимчасові, не несуть ні за що 
відповідальності. 

До того ж при бажанні 
завжди можна збільшити 
число напівміністрів, щоб си-
туація виглядала катастро-
фічною.

Природно всі шишки в 
такому випадку впадуть 
на прем’єр-міністра. Раз 
міністри розбігаються або 
їх звільняють, то прем’єр 
просто не може ефективно 
керувати урядом. А значить 
потрібно міняти весь Кабмін, 
включно з його керівником.

Враховуючи звідки йде 
ініціатива відставки деяких 
міністрів, можна припустити, 
що все, що відбувається - це 
своєрідна гра Банкової пер-
сонально проти Гройсмана. 
Показовим у цьому контексті 
може бути доля реформ, іні-
ційованих прем’єром. 

Як відомо, Гройсман ак-
тивно просуває три рефор-
ми, успіх або неуспіх яких 
буде показником успішності 
його роботи Кабміну. Це пен-
сійна, земельна та медична 
реформи, але зусиллями 
тільки уряду реформувати ці 
глобальні галузі, зрозуміло, 
неможливо. 

Вирішальними тут будуть 
відповідні голосування в пар-
ламенті за розроблені Кабмі-
ном законопроекти. 

І, якщо Верховна Рада 
дружно провалить всі три 
реформи, під тим або іншим 
приводом, то сумнівів у тому, 
що Гройсмана «зливають» 
не залишиться вже ні в кого.

Рада попередньо схвалила законопроект 
про надання медичних послуг та лікарських засобів

Рада попередньо схвалила законопроект про надан-
ня медичних послуг та лікарських засобів

Верховна Рада схвалила 
у першому читанні урядовий 
законопроект про державні 
фінансові гарантії надання 
медичних послуг та лікарсь-
ких засобів. Відповідний за-

конопроект підтримали 227 
народних депутатів, передає 
кореспондент УНН.

Законопроектом передба-
чається, що держава гаран-
тує пацієнтам повну оплату 

за рахунок коштів Держав-
ного бюджету України необ-
хідних медичних послуг та 
лікарських засобів, пов’яза-
них з наданням екстреної 
медичної допомоги, первин-
ної медичної допомоги та 
паліативної допомоги.

Таким чином, більшість 
послуг буде платною, але 
у МОЗ заявляють про 
співфінансування послуг в 
межах вторинної та третин-
ного меддопомоги.

При цьому передбачаєть-
ся, що буде розроблено 
деталізований опис, який 
розробляє уряд та схвалить 
Верховна Рада.

За фактами, викладе-
ними у розслідуванні про 
елітний автопарк спів-
робітників СБУ програми 
«Схеми», призначено 
перевірку.

Про це йдеться у відповіді 
СБУ за підписом керівника 
управління взаємодії із за-
собами масової інформації 
та громадськістю О. Гітлян-
ської у відповідь на запит 
програми.

Журналісти поцікавилися, 
чи буде провeдeна перевір-
ка співробітників СБУ, пока-
заних у сюжеті, на предмет 
відповідності їхніх офіційних 
доходів реальному стилю 
життя.

«За фактами, вказаними 
у сюжеті програми «Схеми» 
від 1 червня цього року, у 
Службі бeзпeки призначeно 
пeрeвірку», — йдеться у від-
повіді. Тeрміни провeдeння 
такої пeрeвірки у відповіді нe 
визначeні.

1 червня програма «Схе-
ми» (спільний проект Радіо 
Свобода та каналу «UA:Пер-
ший», яка виходить на 24 
Каналі) опублікувала роз-
слідування про люксові 
автомобілі співробітників 
Головного управління кон-
тррозвідувального захисту 
інтересів держави у сфері 
економічної безпеки СБУ.
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Самоврядування

ПІДРАХУВАЛИ — ПРОСЛЬОЗИЛИСЯ...
...Тепер конкретно щодо могу «боргу».
Хочу звернути увагу О. Кучмія, та й В. Сардака на той 

факт, що «борг» цей (як вважали колишні керівники під-
приємства), з’явився задовго до того моменту, як вони по-
трапили в депутати міськради і очолили це КП.

Отже, на думку тодішнього керівництва КПЖ і КГ Виш-
городської міськради, цей «борг» почав накопичуватися в 
мене після 1 липня 2008 року.

Справа в тому, що з цього моменту КПЖ і КГ почало на-
раховувати мені оплату за свої послуги по тарифу 2 грн.41 
коп. за 1 кв.м., посилаючись у квитанції на рішення вико-
навчого комітету Вишгородської міської ради №186 від 
03 липня 2008 року «Про встановлення вартості послуг 
на житлово-комунальні послуги (утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій)». Цим рішенням ви-
конком встановив таку вартість послуг для будинків з ліф-
тами (окрім споживачів, які мешкають на першому поверсі 
у таких будинках).

До цього моменту діяли тарифи, встановлені 23-ю сесією 
Вишгородської міської ради 4-го скликання від 25 березня 
2005 р., якою було прийняте рішення №23/1. Згідно цього 
рішення, з 1.05.2005 р. за 1 м загальної площі квартири у 
будинках з ліфтами (окрім споживачів, які мешкають на пер-
шому поверсі у будинках з ліфтами) тариф складав — 0,85 
грн. 

Так от, 21-а сесія Вишгородської міської ради, яка відбула-
ся 30 вересня 2008 р., замість того, щоб затвердити своїм 
рішенням рішення виконкому Вишгородської міськради 
№186 від 03 липня 2008 року «Про встановлення вар-
тості послуг на житлово-комунальні послуги (утриман-
ня будинків і споруд та прибудинкових територій)», ска-
сувала рішення міськвиконкому, про яке йдеться.

Міський голова В. Решетняк наклав на це рішення «вето», 
яке так і не було подолане. 

Однак, з іншого боку, рішення виконкому про підняття та-
рифів не було і затверджене.

Отже, склалася ситуація, коли діяло одночасно два рі-
шення: міської ради від 25 березня 2005 р. №23/1 щодо та-
рифа 0,85 грн. та не затверджене сесію міськради рішен-
ня виконкому Вишгородської міськради №186 від 03 липня 
2008 року щодо тарифу 2 грн.41 коп. за 1 кв. метр. 

А тепер давайте розбиратися, яке рішення в цій ситуації 
мало виконуватися населенням міста загалом та мною, як 
споживачем послуг КПЖ і КГ міськради, зокрема...

Згідно п. 15 ст. 26 України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» («Виключна компетенція сільських, селищних, місь-
ких рад»), «скасування актів виконавчих органів ради, 
які не відповідають Конституції чи законам України, 
іншим актам законодавства, здійснюється рішенням 
відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень».

Наскільки мені відомо, сессією Вишгородської міської 
ради рішення №23/1, прийняте 25.03.2005 р. 23-ю сесією 
Вишгородської міської ради 4-го скликання, не скасовува-
лося. 

Згідно п. 10 ст. 59 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» («Акти органів та посадових осіб місце-
вого самоврядування»), рішення сесії Вишгородської місь-
кради №23/1 від 25 березня 2005 р. може скасувати суд: 
«Акти органів та посадових осіб місцевого самовря-
дування з мотивів їхньої невідповідності  Конститу-
ції  або  законам  України визнаються незаконними в 
судовому порядку».

Але це рішення ніколи не було скасоване в судовому по-
рядку. 

Отже, воно залишалося чинним і на 1 липня 2008 р., і до 
кінця 2008 р., і протягом 2009 р., і протягом наступних років. 
Аж до чергового рішення сесії про підвищення тарифів, яке 
відбулося, наскільки я пам’ятаю, наприкінці 2012 р. 

Звичайно, я про це написав (див. №28 (132) нашої газе-
ти від 18.07.2008 р.). І, звичайно, оскільки був впевнений 
у своїй правоті, продовжував платити за послуги КПЖ і КГ 
за тарифами, встановленими 23-ю сесією Вишгородської 
міської ради 4-го скликання, а, саме, рішенням №23/1 від 
25 березня 2005 р. Бо, погодьтеся, говорити одне, а самому 
робити по-іншому було б не логічно. 

...А вже 28 жовтня 2009 р. (через рік і кілька місяців) КПЖ 
і КГ Вишгородської міськради звернулося до районного суду 
з позовом, вимагаючи стягнути з мене «борг у розмірі 2 775 
грн. 77 коп.». 

Є сенс розглянути цей позов уважніше, оскільки він дуже 
яскраво демонструє по-перше, фаховий рівень спеціалістів 
цієї установи, по-друге, їх методи роботи.  

Отже, як юристи КПЖ і КГ міськради обгрунтували свій 
позов? Дуже просто (цитую): 

«...Нерегулярно сплачуючи плату за послуги протягом 
тривалого часу, а саме з лютого 2007 року по вересень 
2009 року відповідач порушує норми ст. ст. 68, 162, 179 
Житлового кодексу, ст. 20 Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги» та п. 18. Постанови Кабінету 

(Продовження. 
Початок в №2(301) від 19.05.2017 р.)

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

В. Борзовець
(Продовження в наступному номері)

Міністрів України № 630 від 21 липня 2005 року «Про за-
твердження Правил надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої води і водовід-
ведення та типового договору про надання послуг з цен-
тралізованого опалення, постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення», згідно яких власники зобов’язані 
оплачувати житлово-комунальні послуги щомісячно до 20 
числа місяця, що настає за розрахунковим.

Заборгованість станом на 14 жовтня 2009 року за 
період з лютого 2007 року по вересень 2009 року стано-
вить 2 775 грн. 77 коп».

В запереченнях на цю позовну заяву я, по-перше, зау-
важив, що виконую рішення сесії Вишгородської міськра-
ди №23/1 від 25 березня 2005 р., яке не було скасоване ні 
сесією цієї ж ради, ні судом. По-друге, навів елементарні ро-
зрахунки, які свідчили, що фахівці КПЖ і КГ або не вміють, 
або не хотять провести елементарні підрахунки моєї, як 
вони вважають, заборгованості. 

По-друге, виходячи з площі моєї квартири, я підрахував 
скільки я мав би платити по старих тарифах за період з 
серпня 2008 р.

Це було 1998 грн. 36 коп.
А «борг», заявлений КПЖ і КГ, дорівнював 2775 грн. 77 

коп.
Різниця склала:
2775 грн. 77 коп. — 1998 грн. 36 коп. = 777 грн. 41 коп.
Можливо, ці 777 грн. 41 коп. були тією сумою, яку я, з які-

хось причин, заборгував КПЖ і КГ до підняття тарифів, адже 
його представники в позові датою відліку назвали лютий 
2007-го. Однак, це мене не обходило, оскільки в позові не 
було жодних підрахунків заборгованості з лютого 2007-го по 
серпень 2008-го. Юристи КПЖ і КГ або полінувалися наве-
сти необхідні докази заборгованості за цей період, або в них 
просто не вистачило на це розуму. Цього було достатньо, 
щоб заявити клопотання щодо перерахунку заборгованості 
та надання ними необхідних доказів.

Однак, я не став цього робити, а вирішив звернути увагу 
суду ще й на недобросовістність та нечесність працівників 
КПЖ і КГ. І вказав, що:

1) виставляючи мені борг, КПЖ і КГ зазначили в своїх ро-
зрахунках, що я, начебто, за вересень 2009 р. не заплатив 
за послуги цього підприємства жодної копійки, тоді як нас-
правді за цей період я сплатив 85 грн., на доказ чого навів 
копію квитанції;

2) починаючи з грудня 2007 р. КПЖ і КГ, згідно рішення 
Вишгородської міськради від 29.11.07 р. до тарифу додала 
0,04 коп. за 1 кв. м загальної площі за обслуговування си-
стеми протипожежної безпеки, однак, насправді, в нашому 
будинку не існує ніякої системи протипожежної безпеки. Але 
й якщо вона й була б, то це ніяк не вплинуло б на пожежну 
безпеку моєї власної квартири, оскільки в нас не встановле-
но ніяких датчиків протипожежної безпеки.

Я нагадав, що коли в 2006 р. було підпалено двері моєї 
квартири, а з тих пір нічого в цьому сенсі не змінилося, КПЖ 
і КГ Вишгородської міськради ніяк на це не прореагував. Піс-
ля цього я витратив на ремонт дверей та сходової клітини 
біля 500 грн., а КПЖ і КГ — жодної копійки, хоча я неодно-
разово особисто звертався з цього приводу до начальника 
КПЖ і КГ А. Ведмідя;

3) я вказав, що протягом 2007 р. КПЖ і КГ, беручи опла-
ту  за теплопостачання та подачу гарячої води, включило в 
опалювальну площу один із моїх балконів і, таким чином, 
нарахувало зайвих 60 грн. 88 коп.;

4) зауважив, що спеціалісти КПЖ та КГ, в той же час, ще й 
неправильно підраховувало скільки саме я маю сплачувати 
за використане тепло, оскільки за березень та квітень 2007 
р. нарахували мені зайвих 52 грн. 80 коп.;  

5) звернув увагу суду на те, що в травні, червні, липні, 
серпні, вересні КПЖ іта КГ щомісячно нараховували мені 
по 40 грн. 30 коп. «за обслуговування котельні влітку», ви-
ходячи із штучно збільшеної площі, по-друге, вказав, що 
КПЖ і КГ взагалі не має права утримувати дахову котельню, 
оскільки не має ліцензії на надання послуг по теплозабезпе-
ченню (і  яким чином Держінспекція по контролю за цінами 
Київської ОДА могла дати позитивний висновок по тарифам 
на тепло, які використовуються); 

6) нарешті, я пояснив суду, навівши відповідні докази, що 
в серпні 2007 р. ліфт у нас в під’їзді працював 18 днів, але 
рахунок за користування ліфтом мешканцям виставили за 
повний місяць, і це при тому, що я особисто з цього приводу  
в №41(93) нашої газети від 12 жовтня 2007 р. написав окре-
мий матеріал під назвою «Мы пишем вам. Чего же боле? 
А вы на нас… И письма — в стол» з підзаголовком «Нас 
«дурят» цинично и нагло, вымогая деньги за непредостав-
ленные услуги». 

В результаті моїх підрахунків від вище згаданих 777 грн. 
41 коп. залишилося 243 грн. 93 коп. І я попросив суд, щоб 
представники КПЖ і КГ пояснили — звідки саме. 

Суддя зобов’язав позивачів надати пояснення на всі ці пи-
тання і оголосив перерву в судовому засіданні. 

Однак, представники КПЖ і КГ більше в суд не з’явилися. 
Чому саме — здогадатися, думаю, не важко.

НАШ СУД — НАЙСПРАВЕДЛИВІШИЙ СУД У СВІТІ...
18 лютого 2011 р. до Вишгородського районного суду 

звернувся вже я, — з позовом до КПЖ і КГ міськради «Про 
зобов’язання здійснити перерахунок заборгованості за жит-
лово-комунальні послуги». 

Окрім вже згаданої ситуації про два рішення, — міськра-
ди від 25.03.2005 та міськвиконкому від 3.07.2008 р., — в 
позовній заяві я навів, практично, всі вже згадані приклади 
щодо низької фаховості та прямого шахрайства працівиків 
КПЖ і КГ, додавши, хіба, те, що плата «за обслуговування 
котельні» в літні місяці завищена, приблизно, в 10 разів (в 
місяць з будинку на це збирають біля 4 тис. 600 грн. коли 
обслуговування такої недіючої котельні коштує не більше 
300 грн. на місяць.).

Однак, окрім цього, навів доволі красномовні факти про 
те, що КПЖ і КГ бере гроші з громадян за послуги, які, фак-
тично, їм не надає.  

Справа потрапила до судді В. Підкурганного. Не буду опи-
сувати всі перипетії судової тяганини, а наведу, лише, ури-
вок з Рішення, прийнятого цим суддею 21-го березня 2011 р. 

21 березня 2011 року Вишгородський районний суд... в складі: голову-
ючого судді Підкурганного В.В., при секретарі Грищенко І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді цивільну 
справу за позовом Борзовця В. В. до КПЖ і КГ... про зобов’язання здійснити 
перерахунок заборгованості за житлово-комунальні послуги,

ВСТАНОВИВ:
позивач звернувся до суду з вимогою зобов’язати КПЖ і КГ... провести 

перерахунок оплати за житлово-комунальні послуги з 1 лютого 2009 р. по 1 
лютого 2011 р. відповідно до фактично отриманих коштів, сплачених пози-
вачем на користь відповідача...

В обгрунтування... позовних вимог, Борзовець В.В. посилається на те, 
що він є добросовісним платником, і вносить платежі за комунальні послу-
ги вчасно та в належному розмірі. Позивач вважає, що КПЖ і КГ...  незакон-
но проводить нарахування сум по сплаті за комунальні послуги на підставі 
рішення виконкому... від 3 липня 2008 р. «Про встановлення вартості на 
житлово-комунальні послуги (утримання будинків та прибудинкових тери-
торій)» №186, відповідно до пункту 1.2 якого, вартість послуг, що надають-
ся на 1 м загальної площі квартири з ліфтами складає 2 грн. 41 коп.

...Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши 
письмові матеріали справи, суд вважає, що позов не підлягає задоволен-
ню з наступних підстав.

...В доводах своєї позовної заяви Борзовець В.В. посилається на 
пункт 15 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», відповід-
но до якого скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають 
Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, здійснюється 
рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень, та на пункт 
10 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування» згідно якого акти 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої не-
відповідності Конституції або Законам України взнаються незаконними у 
судовому порядку.

З липня 2008 року рішенням виконавчого комітету... міськради № 186 
«Про встановлення вартості послуг на житлово-комунальні послуги утри-
мання будинків споруд та прибудинкових територій» визначено вартість 
послуг, що надаються КПЖ і КГ Вишгородської міської ради.

Суд не бере до уваги посилання позивача, на те, що рішення № 23/1 
сесії Вишгородської міської ради четвертого скликання від 25 березня 2005 
року не скасоване, тому розрахунки за послуги КПЖ і КГ мають нарахову-
ватися у розмірах, визначених зазначеним рішенням міської ради.

Виконком... міськради, відповідно до наданих законом повноважень, 
З липня 2008 року постановив рішення №186, яким встановлено вартість 
житлово-комунальних послуг. Зазначене рішення є обов’язковим для вико-
нання у тому числі споживачам послуг, що надаються КПЖ і КГ...

Таким чином нарахування оплати за послуги, що надаються КПЖ і КГ...  
має здійснюватися у розмірах визначених останнім рішенням прийнятим 
виконавчим органом... міської ради в межах чинного законодавства держа-
ви щодо затвердження тарифів на житлово-комунальні послуги.

...Тому судом не вбачається законних підстав для зобов’язання КПЖ 
і КГ Вишгородської міської ради провести перерахунок оплати за житло-
во-комунальні послуги відповідно до рішення № 23/1 сесії Вишгородської 
міської ради четвертого скликання від 25 березня 2005 року, а тому в задо-
воленні позову слід відмовити.

На підставі статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування», 
керуючись статтями 15.30,62,75,202 ЦПК України, суд.

ВИРІШИВ:
в задоволенні позову Борзовця В. В. до КПЖ і КГ Вишгородської місь-

кої ради про зобов’язання здійснити перерахунок заборгованості за житло-
во-комунальні послуги — відмовити.

         Суддя                                                В. В. Підкурганний

РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 2- 770/11

Отак просто: «Суд не бере до уваги посилання позивача, 
на те, що рішення № 23/1 сесії Вишгородської міської ради 
четвертого скликання від 25 березня 2005 року не скасо-
ване, тому розрахунки за послуги КПЖ і КГ мають нара-
ховуватися у розмірах, визначених зазначеним рішенням 
міської ради». Чому не бере? А тому, що не хоче.

Щодо всіх інших наведених в позовній заяві доказів умис-
них чи неумисних помилок працівників КПЖ і КГ при нараху-
ванні тарифів в цьому рішенні — жодного слова. Наче їх в 
природі не існувало.  

Тому, шановні читачі, коли вам хтось розказує, що лише 
самі керівники КПЖ і КГ винуваті в розкраданні коштів місь-
кого бюджету, не вірте. В цьому розкраданні винуваті і керів-
ники міськради, і депутати, і міліціонери з прокурорами, які 
закривали на ці оборудки очі, і наші судді. Які за лояльне 
ставлення влади до себе, неповторних, виносили будь-які 
рішення на її захист. Від імені України. Плюючи на Закон, 
здоровий глузд і просто кричущі факти.. 
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Прием рекламы и частных объявлений по тел. 25-234, 098-675-34-74

24-та сесія міськради

Однак, після відкриття сесії деякі питання, як завжди, 
зняли, деякі — додали до порядку денного. Втім, з цими 
подробицями ви, шановні читачі, можете ознайомитися, 
порівнявши цей порядок денний (який було опубліко-
вано на офіційному сайті міськради), з розглянутими на 
сесії проектами рішень, які є на тому ж сайті. Окрім того, 
сподіваюся, такий аналіз буде проведено на шпальтах га-
зети «Вишгород». Ми ж зосередимося виключно на резо-
нансних питаннях, які були розглянуті на сесії.

РОКАМИ М. КОВАЛЬ ВИКОРИСТОВУЄ ЗЕМЕЛЬНУ
ДІЛЯНКУ НЕ ЗА ЦІЛЬОВИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

В №1(300) нашої газети від 5 травня ц. р. ми розповіли 
про депутатський запит (звернення) С. Жадана до місько-
го голови на минулій, 23-й сесії міської ради. Запит, який 
ми, навіть, надрукували в газеті, стосувався нецільового 
використання ТОВ «КВ Центр» орендованої цим товари-
ством земельної ділянки площею 40 тис. 354 кв. метрів, а, 
також, заниженої орендної плати. Нагадаємо: після того, 
як С. Жадан зачитав свій запит на сесії вголос, Т. Браж-
нікова запропонувала включити до нього аналогічну про-
блему — нецільове використання землі Я. Коломієць на 
масиві ГАЕС, отриману нею у власність в жовтні минулого 
року. Фактично, підприємець М. Коваль вже багато років 
використовує цю ділянку (ОСГ) не за цільовим призначен-
ням, влаштувавши на ній торгівлю будівельними матеріа-
лами. Незважаючи на те, що відбувалося це, фактично, на 
очах очільників країни (повз гори піску та щебню кожного 
дня проїздив колишній голова Кабміну А. Яценюк, який 
живе поряд з Межигір’ям), цього не помічала ні місцева 
влада, ні правоохоронні органи.       

Однак, С. Жадан з незрозумілих причин відмовився 
зафіксувати в своєму запиті цю проблему. Тоді Т. Браж-
нікова пообіцяла зробити окремий запит до міського голо-
ви з цього приводу і виконала свою обіцянку. 

Фактично, з цього сесія й почалася. А от до яких виснов-
ків прийшли перевіряючі в обох випадках ми обов’язково 
розповімо в наступних номерах газети.    

ЩОДО ПЕРЕГОВОРІВ З ПАТ «КПМК-2», 
ТО ВОНИ ТАК І НЕ ВІДБУЛИСЯ...

Після того, як депутати більшістю голосів підтримали 
три «фінансових» питання (1, 58 — «Про внесення змін до 
Програми здійснення фінансування компенсацій витрат 
автомобільному перевізнику за перевезення пільгових ка-
тегорій населення на 2017 рік» та 61 — «Про передачу в 
оренду Управлінню Державної Міграційної служби України 
у Київській області в оренду рухомого майна»), перед роз-
глядом «земельних» проектів рішень слово було надано 
представнику мешканців багатоквартирних будинків №11 
та №11-а по вул. Кургузова. Це — ті самі будинки, які від 
будівельного майданчика ПАТ «КПМК-2» відділяє підпірна 
стіна.

Представник зачитала заяву, в якій йдеться про незруч-
ності й загрози, які, на думку її авторів, створює для них 
це будівництво. 

По-перше, вони наголосили, що (цитую): «...у будинку 
з’явилися тріщини, підпірна стіна руйнується, через неї 
просочується вода. У випадку опадів дороги і під’їзди зі 
сторони стіни затоплює водою і жижею, окрім цього, 
об’ємний потік навесні котиться схилом і розливаєть-
ся по всьому спуску проїзжої частини вулиць Кургузова, 
вул. Симоненко, забиваючи каналізацію. Саме тут, на 
неукріпленій підпірній стіні між нашим будинком і школою 
«Сузір’я», в якій також виникли тріщини, забудовник за-
планував дорогу...».

По-друге, в зверненні йдеться про те, що, «нестійкість 
грунтів, на яких знаходиться будинок, незахищеність 

З новою багатоповерхівкою,
біля «Сяйва», на руїнах колишнього 
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власність: Сторожику І. І., Нехворовській В. М., Соколу С. А., Поповій С. І., Городиському Ю. О., Коваленко З. 
Г., Длогушу В. І., Білоусовій В. П., Мартиненко В. М., Шпилевському І. В.,  Мошковській Л. С., Сафонюк Ю. П., 
Дерев’янку В. В., Ковальчуку В. П., Мойсюк І. І., Якименку А. П., Бражнікову О. В.

32). Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
ТОВ «Спортивне об’єднання «Молода країна».

33-35). Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність: Старшуну Є.Ю., Сибірку Ю.М., Ситник В.В.; Рибакову Л.О., Левченко Л.Г., Маковію О.В., Тавгазову 
А.О., Лукашевич О.Б.; Кадирбаєвій Л. П., Носихіній Г. С., Парасків Л.Л.

36). Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постій-
не користування ОСББ «Молодіжний-10».

37). Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСББ 
«Шолуденка 6-В».

38). Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА».

39). Про надання дозволу ФОП Івасько на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для 
продажу.

40). Про припинення дії договору оренди земельної ділянки (ТОВ «Ванда»).
41). Про створення регіонального ландшафтного парку.
42). Про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) гр. Подшивалкіній О.Ф.
43-55). Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр-м: Лу-

кашуку В. М., Майбоженко С. М., Дем’яновській Н. Д., Бабіковій О. П., Руденку М. М.; Старковій О. М., гр. 
Старкову Г. М., Горбачу А. І.; Буренок С. В.; Соловйовій О. В., Гринюк Г. А., Базуркаєву Р. О., Рудоль Г. М., 
Максимовій Є. О., Хомяк К. П.

56). Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення зем. ділянки в оренду ТОВ «Оцінювач».

(Продовження. Початок на стор. 1)

його при водонасиченні та тривала відсутність заходів 
по запобіганню зсувних процесів можуть призвести до 
катастрофічних наслідків для жителів наших будинків, 
що стоять на схилі. Окрім цього, сусідство з великим 
навчальним закладом, де вчиться вже в дві зміни більше 
тисячі дітей, які щоденно проходять по цьому відрізку, 
вимагають ретельнішого підходу до планування дорож-
ньої розв’зки, яка через рельєф місцевості і обмеження 
огляду ще більше ускладнюється і буде нести загрозу 
життю і здоров’ю людей і дітей...».

По-третє, «...не вирішеною залишається проблема со-
ціальної інфаструктури: де будуть вчитися діти з но-
вобудов, де будуть паркуватися автомобілі нових меш-
канців? У зв’язку з вищеперерахованим вважаємо, що 
будівництво багатоповерхівок біля нашого будинку та 
будівництво дороги на підпірній стіні, яка не укріплена і 
руйнується на схилі між школою і будинком, непродумані, 
небезпечні і незаконні».

Вимоги мешканців будинку:
— припинити будівництво на підпірній стіні між будинком 

на вул. Кургузова, 11-а і школою «Сузір’я»;,
— укріпити схил для запобігання розмивання та зсуву 

грунту;
— припинити дію договору оренди земельної ділянки із 

забудовником;
— опублікувати всі наявні документи щодо даного бу-

дівництва на офіційному веб-сайті міської ради та надати 
паперові копії підписантам цього звернення, зокрема, на-

явну проектну документацію, договір оренди;
— забезпечити всебічне громадське обговорення дано-

го будівництва, як з допомогою інтернет-технологій, так і 
шляхом проведення громадських слухань;

— вимагати від забудовника будівництва дошкільного 
навчального закладу та початкової школи, автопаркінгу на 
даній території;

— розглядати питання наступного етапу будівництва 
лише після вирішення наявних соціальних та інженерних 
проблем, а, також, після узгодження з мешканцями при-
леглих будинків. 

За словами представника, під цим зверненням підписа-
лося більше 120 мешканців двох будинків.   

На мій суб’єктивний погляд — звернення абсолютно 
справедливе й зважене.Однак, дещо запізніле й абсолют-
но нереальне. Враховуючи той факт, що, як ми вже зазна-
чали, колишній начальник відділу містобудування, архі-
тектури, житлово-комунального господарства і розвитку 
інфраструктури Вишгородської РДА Д. Ликов видав ПАТ 
«КПМК-2» «Містобудівні умови та обмеження забудови зе-
мельної ділянки» ще 29 червня минулого року, а, власне, 
будівництво почалося, приблизно, з вересня 2016 року. 

...Одразу після цього виступу О. Момот оголосив, що «...
вже на основі вашого звернення завтра о 16.00 це питан-
ня буде розглядатися на засіданні будівельної комісії і всі 
можуть бути присутні... Це ж саме стосується і «КПМК-2».

А наступним промовцем виявився якраз голова правлін-

ня ПАТ «КПМК-2» С. Андрушко. Який, зокрема, зауважив 
(цитую):

«...Ми звернулися до міської ради з заявою про подов-
ження (поновлення) договору оренди земельної ділянки по 
вул. Кургузова 13 травня, потім — 25 травня, але в по-
рядку денному нашого питання немає. Я прошу вас вне-
сти питання подовження (поновлення) договору оренди  
в порядок денний сьогоднішньої сесії...».   

На що  О. Момот відповів, що «по-перше, ваше питан-
ня на сесії вже розглядалося, по-друге, проекту рішення 
немає, тому, власне нема що сьогодні розглядати, по-
третє, перед розглядом має пройти комісія. Комісія буде 
завтра. Приходьте, ви чуєте все, що кажуть? У вас є 
відповіді на всі запитання?..».

На запитання від представника ПАТ «КПМК-2» чому про-
ект рішення, про який йдеться, не розглядається «земель-
ною» комісією, О. Момот пояснив, що це питання — до 
голови комісії. Головою цієї комісії, нагадуємо, є Ю. Горо-
диський.

...Втім, ми ще повернемося і до особистості Ю. Городись-
кого, — в зв’язку з отриманням ним земельної ділянки, — і 
і до проблеми забудови земельної ділянки біля СШ «Суз-
ір’я», — в розповіді про засідання «містобудівної» комісії, 
яке дійсно відбулося наступного дня...

ТО РЕСТОРАН, ОВОЧЕСХОВИЩЕ
ЧИ, ВСЕ Ж ТАКИ, ЩЕ ОДИН ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК?

Під номером 38 порядку денного, як бачите, шановні чи-

Депутатський запит

Рішенням Вишгородської міської ради від 17.10.2016 р. № 
17/60 було затвердити проект землеустрою щодо відведен-
ня земельної ділянки та передати у власність гр. КОЛОМІЄЦЬ 
Яніні Миколаївні земельну ділянку площею 0,4831 га для ве-
дення особистого селянського господарства, яка розташована 
у м. Вишгород (кадастровий номер 3221810100:01:014:0151), за 
умови дотримання земельного, містобудівного законодавства та 
виконання вимог, викладених у пунктах 2-6 даного рішення. 

На сьогоднішній день надходять звернення мешканців мікро-
району ГАЕС щодо нецільового використання вказаної земель-
ної ділянки.

Відповідно до статті 211 земельного Кодексу України грома-
дяни та юридичні особи несуть цивільну, адміністративну або 
кримінальну відповідальність відповідно до законодавства за 
такі порушення, зокрема, за розміщення, проектування, будів-
ництво, введення в дію об’єктів, що негативно впливають на 
стан земель; невиконання вимог щодо використання земель за 
цільовим призначенням.

Відповідно до статті 21, 22 Закону України «Про статус де-
путатів місцевих рад», прошу Вас дати доручення апарату ви-
конавчого комітету провести перевірку цільового використання  
гр. КОЛОМІЄЦЬ Я. М. земельної ділянки площею 0,4831 га, 
яка виділялась для ведення особистого селянського госпо-
дарства, яка розташована у м. Вишгород (кадастровий номер 
3221810100:01:014:0151), скласти відповідний акт, та у разі ви-
явлення її нецільового використання, звернутись із відповідною 
заявою до Державної інспекції сільського господарства в Київсь-
кій області.

Про результати розгляду запиту, прошу повідомити мене у 
встановлений законом термін.

        30.05.2017 р.               Бражнікова Т.О.

Вишгородському міському голові 
Момоту О.В.
Депутата Вишгородської міської ради
7 скликання Бражнікової Т.О.
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Результати першого поіменного 
голосування проекту рішення 

«Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки в оренду 
ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА» 



 

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

вишгородці! Тією, яка може вирости
ресторану «Вишгород»...

5
Мой город...

№3(302), пятница, 9 июня 2017 г. 

Повний абзац!
тачі, значився проект рішення «Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земель-
ної ділянки в оренду ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА».

А в проекті рішення було записано, «Надати дозвіл 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВИШГОРОД ПЛАЗА» на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 
0,1000 га, розташованої у м. Вишгороді вул. Набережна, 
6 для реконструкції та обслуговування існуючого об’єк-
ту нерухомості (овочесховище), для укладення договору 
оренди даної земельної ділянки терміном на 10 років».

Ставлячи на обговорення цей проект рішення, заступ-
ник міського голови О. Рачинський зауважив, що «висно-
вок земельної комісії — позитивний».

Однак В. Парчук, вийшовши до мікрофону, зазначила 
(цитую):

«...Всі ми ясно розуміємо, що ніякої реконструкції ово-
щесховища не буде, по змінах до генерального плану 
там — багатоповерхівка, тому я своє рішення кажу — 
ні. Нам досить... У нас проблеми — школи, садочки. Якщо 
це можна ще зупинити, ми можемо це зробити... Тому я 
звертаюся до депутатів: згадати про нагальні пробле-
ми міста Вишгорода, це — додаткові знову проблеми, 
нам як депутатам, міському голові і наші громаді...».

О. Момот зауважив, що «це — не зміни, а генплан, прий-
нятий в 2012 році».

Т. Бражнікова підтримала В. Парчук, зазначивши, зокре-
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Результати другого поіменного 
голосування щодо надання дозволу 
на розробку проекту землеустрою 
для відведення земельної ділянки

в оренду ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА» 

ма, що «...після виїзду земельної комісії мова йшла про 
те, що близько сотки займає овочесховище, яке вхо-
дить до складу ресторану. Тим більше, що 37 соток, які 
виділялись, я так розумію,  це й так було з надлишком 
надано для обслуговування цієї будівлі і для її реконструк-
ції. Наразі ставиться питання про 10 соток. Щодо про-
екту змін, які були в генеральному плані, дійсно там по-
значена багатоповерхова забудова і мешканці міста, які 
сьогодні виступали перед перервою і збирали підписи в 
місті і петицію писали,  висловились щодо цих змін. Тому 
питання зараз не стоїть про зміну цільового призначен-
ня, як сказав міський голова, і про генеральний план не 
стоїть питання, але питання стоїть про те, що ово-
чесховище дійсно займає близько сотки, а заявник про-
сить надати десять...».

В результаті цей проект рішення підтримали всього 15 
депутатів.

Однак, уже наприкінці сесії М. Мельник внесла пропо-
зицію повторно включити цей проект рішення в порядок 
денний і повторно проголосувати. Це голосування вияви-
ло, що цей проект рішення підтримало вже 19 депутатів.

Один голос додала Т. Войтович, яка, цілком вірогідно, 
для цього і завітала в сесійну залу наприкінці сесії.

Ще три голоси додали Д. Корнійчук, Ю. Попов і Б. Ру-
денок, які перший раз не взяли участь у голосуванні. Що 
саме під час другого голосування змусило їх підтримати 
ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА» залишається лише здогадува-
тись.

Нагадаю: сесія відбулася у вівторок, 30 травня. А вже 
в суботу, 3 червня в черговому номері (22(1129) газети 
«Вишгород» з’явилося таке оголошення:

«ТОВ «Вишгород Плаза» 
Повідомляє про початок громадського обговорення 

щодо можливості будівництва багатоповерхового жит-
лового будинку з вбудованими прибудованими приміщен-
нями по вул. Набережній, 6 у місті Вишгороді Київської 
області.

На ділянці, відповідно до ситуаційного плану М 1:2000, 
пропонується реконструкція будівлі ресторану «Вишго-
род» у житловий багатоквартирний будинок із вбудова-
но-прибудованими нежитловими приміщеннями.

Орієнтовна площа земельної ділянки, що виділяється 
під благоустрій та будівництво житлового будинку, — 
0,3757 га.

Замовник будівництва — ТОВ «Вишгород Плаза».
Громадські слухання з даного питання відбудуться 10 

червня 2017 р. о 12:00 за адресою: м. Вишгород, вул. На-
бережна, 6 (біля будівлі ресторану «Вишгород»).

З вищезазначеними матеріалами та додатковою ін-
формацією можна ознайомитися за місцезнаходженням 
ТОВ «Вишгород Плаза»: м. Вишгород, пров. Квітковий, 
2-6, оф. 21, тел. (0096) 229-29-96.

Пропозиції та зауваження з даного питання просимо 
надсилати до ТОВ «Вишгород Плаза»: за адресою: м. 
Вишгород, пров. Квітковий, 2-6, оф. 21 та за електрон-

ною адресою: а0504410557@gmаіl.соm». 
Це означає лише одне — міська рада продовжує «бла-

гословляти» нові будівництва багатоповерхівок, так і не 
розібравшись із тими, що вже існують, та ігноруючи інте-
реси громади. Адже нові багатоквартирні будинки — це 
навантаження на старі інженерні мережі, які ніхто й не 
збирається міняти, кілометрові черги в лікарні й полікліні-
ці, автомобілі на дитячих майданчиках і клумбах, немож-
ливість влаштувати дитину до дитсадка чи школи...

В. Борзовець

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

__________________сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я
____________________2017 р.                                                              №__/__

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА»

Розглянувши звернення товариства з обмеженою від-
повідальністю «ВИШГОРОД ПЛАЗА» та інші подані документи, 
відповідно до ст. ст. 12, 120, 123, 124, 134 Земельного кодексу 
України, п. 34 ст. 26. ст. 33 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИШГОРОД ПЛАЗА» на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,1000 га, розташованої у м. Вишгороді вул. Набережна, 
6 для реконструкції та обслуговування існуючого об’єкту неру-
хомості (овочесховище), для укладення договору оренди даної 
земельної ділянки терміном на 10 років.

2. ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА» укласти договір на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з зем-
левпорядною організацією, яка має відповідну ліцензію на їх ви-
конання... При розробці документації землевпорядній організації 
та ТОВ «ВИШГОРОД ПЛАЗА» здійснити обстеження та сплату 
відновної вартості зелених насаджень (за наявності). 

3. Взяти до відома, що розробка проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки не дає права на її використання 
до встановлення меж цієї ділянки в натурі (на місцевості), одер-
жання документа, що посвідчує право на неї, та його державної 
реєстрації...
      Міський голова                                                     Момот О. В.

Від редакції
На жаль, через брак місця ми багато про що не 

встигли розповісти в цьому матеріалі. Наприклад, 
про  АТОшників, які отримали земельні ділянки. 

Про депутатів та їх сім’ї,  які теж отримали земель-
ні ділянки: О. Бражніков (0,0500 га під ОСГ, мікрорай-
он ГАЕС), Ю. Городиський (0,049 га, СТ «Лісова по-
ляна»), М. Руденок (0,11 га під ОСГ, вул. Шолуденка). 

Про ТОВ «Спортивне об’єднання «Молода краї-
на», яке отримало дозвіл на розробку проекту зем-
леустрою щодо 0,9 га пляжу для будівництва та 
обслуговування об’єктів фізкультури і спорту (зона 
відпочинку «Водний кордон») — чит. останній номер 
«Вишгородського дзеркала».

Втім, сподіваємось, що про все це розповість в де-
талях комунальна газета «Вишгород». Для того вона 
і існує на наші з вами податки.

То навіщо ж 
збиралася будівельна 
комісія?

Як і пообіцяв на сесії міський голова, «будівель-
на» комісія (комісія з питань стратегії розвитку 
міста, будівництва, транспорту та зв’язку) під голо-
вуванням С. Пінчука зібралася в малому залі адмін-
будинку наступного дня, 31 травня о 16.00. 

А от з якою метою вона зібралася я так і не зрозумів. 
Хоча представництво було солідне: окрім членів комісії 
С. Жадана, О. Кучмія, О. Ростовського, О. Семенова та 
А. Тютюнника були присутні В. Лісогор, В. Парчук,  та в. 
о. начальника відділу містобудування та архітектури І. 
Дудар. 

Що стосується гостей, то це, в переважній більшості, 
були жителі будинків №11 та №11-а по вул. Кургузова. 

Із забудовників — лише представники ПАТ «КПМК-2». 
Таким чином, можна з впевненістю констатувати, що 

комісія збиралася лише з одного питання — що робити 
із договором оренди з ПАТ «КПМК-2». Бо на пряме пи-
тання голови правління ПАТ «КПМК-2» С. Андрушка на 
початку засідання щодо того, де інші забудовники чи їх 
представники, С. Пінчук повідомив, що «всі повідомлені 
в телефонному режимі» і «пізніше будуть підходити».

Насправді ж ніхто «пізніше не підійшов». Все засідан-
ня йшлося лише про ПАТ «КПМК-2» та забудову по вул. 
Кургузова, 11-а. 

Нагадаю, це питання, — щодо подовження (поновлен-
ня) або припинення договору оренди з ПАТ «КПМК-2», — 
розглядалося вже на двох сесіях міськради, а на остан-
ній сесії свою точку зору на це будівництво через свого 
представника висловили мешканці будинків 11 та 11-а по 
вул. Кургузова шляхом офіційної заяви.

Так от, на засіданні комісії, яке С. Пінчук назвав ще, чо-
мусь, громадськими слуханнями, люди, які зібралися, так 
і не почули не те, що офіційної позиції комісії з приводу 
цього будівництва, а, навіть, жодної пропозиції з цього 
приводу. 

Більше того: в минулому номері газети ми надрукува-
ли максимум офіційних документів, які стосуються цього 
будівництва, та витягів з них, оскільки, на минулій сесії 
з’ясувалося, що наші депутати, навіть, не уявляють, що 
саме будується за адресою вул. Кургузова, 11-а. Так от, 
на засіданні комісії, з питань, які задавали її члени, з’я-
сувалося, що вони, навіть, не ознайомилися з цими пу-
блікаціями. А коли одна із мешканок почала читати вго-
лос витяг із «Звіту про інженерно-геологічні вишукування 
для розробки робочого проекту будівництв житлових бу-
динків в м. Вишгород», який ми надрукували, С. Пінчук 
просто обірвав її на півслові. Заявивши, що «не довіряє 
журналістам». 

Але ж офіційна позиція з приводу цього будівництва 
має бути. І вона повинна бути максимально чесною і 
відвертою: час втрачено — ні депутатами, ні відділом 
містобудування та архітектури, ні юридичним відділом 
міськвиконкому своєчасно не було приділено необхідної 
уваги ні порушенням з боку начальника відділа містобу-
дування, архітектури, житлово-комунального господар-
ства і розвитку інфраструктури РДА Д. Ликова при видачі 
«Містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки», ні порушенням з боку самої компанії. 

І найгірше, що зараз може статися — це судова тяга-
нинина міської ради з ПАТ «КПМК-2», яку виграти у місь-
кради шансів, практично, немає. А от програш суду може 
призвести до величезних штрафів і накладення арешту 
на всі міськрадівські рахунки, що призведе до колапсу 
життєдіяльності міста. Отже, з ПАТ «КПМК-2» потрібно 
домовлятися. Іншого шляху немає. Тим паче, що керів-
ництво компанії готово іти на будь-які поступки.  

Але ж для того, щоб все це пояснити жителям будинків 
№ 11 та №11-а по вул. Кургузова, потрібна сміливість. В 
першу чергу — сміливість визнати власні помилки. 

Але ні у голови комісії С. Пінчука, ні у її членів, ні у  
депутатів-гостей, ні у в. о. начальника відділу містобуду-
вання та архітектури І. Дудар, на жаль, такої сміливості 
не виявилося. Або ж вони просто не розуміють ситуації.

Що стосується представників юридичного відділу місь-
квиконкому, то їх взагалі на засіданні не було. Чи то їх 
не запросили, чи, може, запрошували, але вони прийти 
туди не знайшли за потрібне.

В результаті  засідання комісіїї нагадувало таку собі ба-
лаканину «за всю Одесу» і, в той  же час, ні про що.    

Тим часом, строк дії договору оренди міськради з ПАТ 
«КПМК-2» закінчується. Якщо до цього моменту з її керів-
ництвом так ні до чого й не домовитися, зафіксувавши ці 
домовленості на папері, щоб не зробили депутати, — по-
довжили (поновили) договір оренди чи розірвали його, 
— ситуацію це лише ускладнить. 

Наш кор.
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Будівельне свавілля

Як забудовують

6
Мой город...

№3(302), пятница, 9 июня 2017 г.

(Продовження. 
Початок в №1 (300), 2 (301)

РІК 2012-й
...Свою місію Н. Нечитайло ви-

конала успішно: не пройшло й 
року після виборів, як до керівни-
цтва ЗАТ «Дніпрожилбуд» прий-
шов такий собі Денис Мусієнко, 
повідомив, що він «від Віктора 
Олександровича», а, також, що 
збирається будувати комплекс 
багатоповерхівок на земельній 
ділянці по пров. Прожекторному. 

За словами представника ЗАТ 
«Дніпрожилбуд», вибір у них був 
невеликий: або договір оренди з 
ними міськрада не продовжить, 
або вони підписують договір су-
боренди з ТОВ «Вишгородмісь-
креконструкція-1». 

27 червня 2012 р. на чергову, 
12-ту сесію міської ради було 
винесено проект рішення «Про 
надання дозволу на передачу 
в суборенду земельної ділян-
ки». В проекті рішення пропону-
валося (цитую):

«1. Надати Приватному акціо-
нерному товариству «Дніпро-
жилбуд» дозвіл на передачу в 
суборенду Товариству з обмеже-
ною відповідальністю «Вишго-
родміськреконструкція-1» тер-
міном до 20.01.2013 р. земельної 
ділянки площею 2,4 га на пров. 
Прожекторному у м. Вишгороді, 
яка знаходиться в оренді ПрАТ 
«Дніпрожилбуд» згідно Догово-
ру оренди земельної ділянки від 
20.01.2006 р.

2. Субарендарю Товариству 
з обмеженою відповідальністю 
«Вишгородміськреконструк-
ція-1» оформити належним чи-
ном документи з фізичними осо-
бами-інвесторами, визнаними 
згідно рішень суду власниками 
майнових прав на об’єкт інве-
стування, що розташований на 
будівельному майданчику №1 
між вул. Набережна та провул-
ком Прожекторним в місті Виш-
городі».

Однак, коли я ознайомився з 
цим документом, у мене виникло 
наступне питання: а чи всі інве-
стори (яких, як ми пам’ятаємо, 
було 17) малися на увазі, коли го-
тувався цей документ? І вирішив 
ознайомитися ще й з протоколом 
сесії, щоб з’ясувати як саме обго-
ворювався на сесії проект рішен-
ня, про який йдеться. Звернувся 
до архіву міської ради і невдовзі  
отримав можливість ознаймити-
ся з протоколом сесії. 

З’ясувалося, що проект, прак-
тично, не обговорювався: заступ-
ник міського голови О. Данчин 
доповів, що, як вказано в прото-
колі, «...підтримавши відповідне 
рішення, Вишгородська міська 
рада піде назустріч людям, що 
вклали гроші в будівництво, яке 
наразі припинено», В. Кутаф’єв 
«закликав депутатів підтри-
мати запропонований проект 
рішення», а О. Семенов «під-
тримав пропозицію Кутаф’єва 
В.В.».

На цьому, як свідчить протокол 
сесії, обговорення закінчилося. 
Для підтвердження того, що обго-
ворення цього питання, фактич-
но, на сесії не було, я звернувся 
до міського голови О. Момота, 
який, наскільки я пам’ятаю, під 
час цієї каденції був опозиційним 
депутатом. Його здивуванню не 
було меж:

— Як це — «фактично не було 
обговорення»? Та я особисто 
виступив на сесії і закликав депу-
татів не голосувати за передачу 

цієї ділянки в суборенду! Саме 
тому, що якісь судові рішення 
на той момент встигли отримати 
всього п’ять інвесторів! А їх всьо-
го було сімнадцять!». 

Тоді, про всяк випадок, я вирі-
шив звернутися ще й до архіву 
газети «Вишгород» — а раптом 
в  репортажі з сесії, якщо він є, 
автор відобразив виступ О. Мо-
мота чи ще чиїсь виступи, окрім 
«виступів» В. Кутаф’єва та О. Се-
менова?

Однак, в №27(867) цієї газети 
від 7 липня 2012 р. в невеличко-
му матеріалі М. Кочелісової під 
назвою «Звіти, податки і збори, 
правила реклами, мова і зем-
ля» знайшов всього два абзаци 
з цього приводу. Думаю, шановні 
читачі, вам буде цікаво про що 
саме в них йдеться: 

«...Читачі газети «Вишгород» 
пам’ятають неодноразові пу-
блікації про інвесторів, які шість 
років тому вклали кошти в бу-

дівництво житла на пров. Про-
жекторному та залишилися без 
квартир. За законом, розірвати 
договір за невиконання умов 
оренди неможливо, тому люди 
чекали терміну його закінчення, 
а потім років зо три обстоюва-
ли своє право в судах. Врешті, 
касаційний суд визнав їх інве-
стиції.

Депутати міськради до-
зволили ПАТ «Дніпрожилбуд» 
передати в суборенду ТОВ 
«Вишгородміськреконструк-
ція-1» терміном до 20.01.2013 
р. земельні ділянки площею 2,4 
га на пров. Прожекторному, а 
суборендарю — оформити на-
лежним чином документи з фі-

мади. 
А от об’єктивність відобра-

ження в протоколі сесії того, що  
відбувалося в сесійній залі — це 
зовсім інше. Адже протокол сесії 
— це офіційний документ. І якщо 
те, що в ньому написано, не від-
повідає або не зовсім відповідає 
реальним подіям, це потребує, 
як мінімум, службового розсліду-
вання.

...27 грудня цього ж, 2012 р. 
дев’ятнадцята сесія міськради 
прийняла рішення «про продов-
ження до 20.01.2020 р. догово-
ру оренди земельної ділянки від 
20.01.2006 р., укладеного між  
міською радою та ПрАТ «Дніпро-
жилбуд» на земельну ділянку 
площею 2,4000 га для будівни-
цтва багатоповерхової житлової 
забудови по пров. Прожекторно-
му у м. Вишгороді». 

Тут уже були названі імена та 
прізвища п’яти інвесторів, яким 
субарендар повинен був переда-
ти права власності на квартири в 
першій черзі будівництва — По-
лонинський А. С., Салбієва І. Ю., 
Волощенко В. С. Степура М. В. та 
Стрижаченко Н. К. А от про інших 
інвесторів, навіть, не згадувало-

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дванадцята сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я
27 червня 2012 р.                                                                  12/26

Про надання дозволу
на передачу в суборенду земельної ділянки

Розглянувши клопотання ПрАТ «Дніпрожилбуд», іншу документа-
цію щодо передачі у суборенду земельної ділянки, керуючись п.1 ч.І ст. 
31 Закону України «Про оренду землі», п. 6 ст. З Закону України «Про 
запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної га-
лузі та житлового будівництва», ст. ст. 12, 36, 141, 142, 144 Земельного ко-
дексу України, п.34 ст.26, ст.ЗЗ Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», п.24 Договору оренди земельної ділянки від 20.01.2006 
р., міська рада ВИРІШИЛА:

1. Надати Приватному акціонерному товариству «Дніпрожилбуд» 
дозвіл на передачу в суборенду Товариству з обмеженою відповідальні-
стю «Вишгородміськреконструкція-1» терміном до 20.01.2013 р. земель-
ної ділянки площею 2,4 га на пров. Прожекторному у м. Вишгороді, яка 
знаходиться в оренді ПрАТ «Дніпрожилбуд» згідно Договору оренди зе-
мельної ділянки від 20.01.2006 р.

2. Субарендарю Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Вишгородміськреконструкція-1» оформити належним чином докумен-
ти з фізичними особами-інвесторами, визнаними згідно рішень суду 
власниками майнових прав на об’єкт інвестування, що розташований на 
будівельному майданчику №1 між вул. Набережна та провулком Прожек-
торним в місті Вишгороді.

3. В разі невиконання 2 пункту рішення та порушення умов субо-
ренди дане рішення втрачає чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколиш-
нього природного середовища.

Секретар ради                                                 М. Решетнікова

28. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на передачу в суборенду 
земельної ділянки 
ДОПОВІДАЄ: Данчин О.О. — заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради. Повідомив, що проект рішення 
пройшов обговорення на засіданнях комісії з питань регулювання 
земельних відносин та охорони навколишнього природного сере-
довища і отримав позитивний висновок. Пояснив, що підтримав-
ши відповідне рішення, Вишгородська міська рада піде назустріч 
людям, що вклали гроші в будівництво, яке наразі припинено.

Кутаф’єв В.В.— депутат міської ради. Закликав депутатів підтрима-
ти запропонований проект рішення.

Семенов О. І. — голова постійної комісії з питань законності та пра-
вопорядку, депутатської етики, інформаційної політики та контролю 
за рішенням ради та її виконавчого комітету. Підтримав пропозицію 
Кутаф’єва В.В.

ГОЛОСУВАЛИ: за — 32, проти — 0, утримались — 0.

Рішення прийнято (додається рішення 12/26)

 З протоколу 12-ї сесії 6-го скликання 
Вишгородської міської ради

(витяг)

 З протоколу 19-ї сесії 6-го скликання 
Вишгородської міської ради

(витяг)

13. СЛУХАЛИ: Про поновлення терміну дії договору оренди та надання 
дозволу на передачу в суборенду земельної ділянки.

ДОПОВІДАЄ: Данчин О.О. — заступник міського голови з питань діяль-
ності виконавчих органів ради. Зачитав проект рішення.

Слива О.С. — голова комісії з питань регулювання земельних відно-
син та охорони навколишнього природного середовища. Зазначив, що 
профільною комісією внесено редакційні правки, а також рекомендова-
но доповнити п. 2 проекту рішення фразою: Приватному акціонерному 
товариству «Дніпрожилбуд» оформити та підписати договір суборенди зе-
мельної ділянки площею 2,4 га по пров. Прожекторному у м. Вишгороді із 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Вишгородміськреконструк-
ція-1» в термін до 20.01.2013 р. та передбачити це в рішенні обов’язковою 
умовою продовження дії договору оренди.

Шелест В.О. — депутат міської ради. Зауважив, що питання складне та 
потребує особливої уваги.

Решетняк В.О. — міський голова. Поставив на голосування проект рішен-
ня за основу.

ГОЛОСУВАЛИ: за — 31, проти — 0, утримались — 0.

Рішення прийнято.

Решетняк В.О. — міський голова. Поставив на голосування проект рішен-
ня разом із запропонованими змінами профільної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: за — 31, проти — 0, утримались — 0.
Рішення прийнято із запропонованими змінами профільною комісією 
(додається рішення 19/13)

зичними особами-інвесторами, 
визнаними, згідно із рішеннями 
суду, власниками майнових прав 
на об’єкт інвестування».

Як бачите, жодної згадки про 
те, що людей, які «років зо три 
обстоювали своє право в су-
дах», — всього п’ятеро. І жодної 
стурбованості щодо дванадцяти 
інших інвесторів, які на той мо-
мент, як я розумію, ще не встигли 
це право відстояти.

Втім, як саме описати ту чи 
іншу ситуацію — на чверть, на 
третину чи наполовину правдиво 
— справа совісті і моральної від-
повідальності кожного окремого 
журналіста. Включаючи й того, 
який живе на податки певної гро-

ся. Протокол сесії засвідчив, що 
і цього разу питання, практич-
но, не обговорювалося: голова 
«земельної» комісії О. Слива 
зазначив, що в проект рішення 
комімісією були внесені правки, 
а, також, зауважив, що комісія 
рекомендовала доповнити п. 2 
фразою: «Приватному акціо-
нерному товариству «Дніпро-
жилбуд» оформити та підписа-
ти договір суборенди земельної 
ділянки площею 2,4 га по пров. 
Прожекторному у м. Вишгороді 
із Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Вишгород-
міськреконструкція-1» в термін 
до 20.01.2013 р.».

В. Шелест вказав, що «питан-

ня складне та потребує особ-
ливої уваги», однак, начебто, на 
цьому «обговорення» і закінчи-
лось. Що, знову ж, таки, викли-
кає певні сумніви, оскільки на це 
зауваження депутата ніхто з де-
путатів, як свідчить протокол, не 
відреагував.  

...Як би там не було, цими дво-
ма рішеннями в ситуацію, що 
склалася в пров. Прожекторно-
му, була закладена ще одна, так 
би мовити, міна уповільненої дії. 
Тому, що будь якій нормальній 
людині було ясно: інші інвестори 
цього так не залишать і раніше чи 
пізніше прийдуть за своїми втра-
ченими грошима. Питання лише 
— до кого і з якими саме претен-
зіями...

Однак, ні  тодішнього міського 
голову, ні більшість депутатів це 
не турбувало. Запропонований 
проект рішення було проголосо-
вано, як свідчить протокол сесії, 
одноголосно. 

До закінчення договору оренди 
між Вишгородською міською ра-
дою та ЗАТ «Дніпрожилбуд зали-
шалося менше місяця.

А вже наступного дня, — 28 
грудня 2012 р., —  ПАТ «Дніпро-
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жилбуд» в особі директора Воло-
димира Бесараба та ТОВ «Виш-
городміськреконструкція-1» в 
особі директора М. Сіданіча 
підписали Договір суборенди зе-
мельної ділянки. 

В пункті 1 (ПРЕДМЕТ ДОГО-
ВОРУ), а, саме в підпункті 1.5. 
Договору було зазначено, що 
«Земельна ділянка, яка пере-
дається в суборенду, має такі 
недоліки: не має недоліків, що 
можуть перешкоджати її ефек-
тивному використанню». 

А в пункті 7 (ОБМЕЖЕННЯ 
(ОБТЯЖЕННЯ) ЩОДО ВИКО-
РИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯН-
КИ), а, саме в підпункті 7.1. цьо-
го Договору було зазначено, що 

(цитую):
«..ОРЕНДАР, свідчить, що зе-

мельна ділянка, яка передаєть-
ся в суборенду, на момент по-
свідчення цього договору під 
забороною (арештом), у заставі 
не перебуває, не обтяжена пра-
вами третіх осіб, судових справ 

і суперечок щодо неї не ведеть-
ся».

І, як і в Договорі оренди, — 
жодного слова про сім приватних 
житлових будинків, які знахо-
дяться на земельній ділянці, що 
передається в суборенду. 

З власниками яких, як ми 
пам’ятаємо, згідно Акту вибору 
та обстеження земельної ділянки 
від 10 лютого 2005 р., підписа-
ному тодішнім міським головою 
О. Кімлачем, В. Бесарабом, за-
ступником голови РДА П. Кретом 
та  очільниками районних служб, 
забудовник мав би обов’язково 
погодити її забудову. 

І яку, чомусь, не погодив і по 
сьогодні.  

 РІК 2013-й
В минулому номері нашої газе-

ти ми розповіли історію стосунків 
ТОВ «Паливно-енергетична ком-
панія Укренергозбереження» 
під керівництвом О. Єрьоміна 
та ТОВ «Фінансова компанія 
«Дніпробуд» кероване П. Пале-

хою від 2008 р. 
ТОВ «ПЕК «Укренергозбере-

ження» в якості замовника-за-
будовника мало побудувати бу-
динок №1 (де вже було свайне 
поле, облаштоване ТОВ «Смар-
тех Системз» на кошти 17-ти ін-
весторів). Однак, замість того, 
щоб розпочати будівництво цьо-
го будинку, а потім приступити 
до зведення будинку №2, ТОВ 
«ПЕК «Укренергозбереження» 
знайшло ТОВ «Фінансова ком-
панія «Дніпробуд» (чи, навпаки, 
П. Палеха знайшов О. Єрьоміна),  
і останній 8 серпня 2008 р. підпи-
сав генеральний договір з керів-
ником ТОВ «Фінансова компанія 
«Дніпробуд» П. Палехою. 

ВИШГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дев’ятнадцята сесія VI скликання

Р І Ш Е Н Н Я
27 грудня 2012 р.                                                                  19/13

Про продовження терміну дії договору
оренди та надання дозволу на
передачу в суборенду земельної ділянки

Розглянувши клопотання Приватного акціонерного товариства 
«Дніпрожилбуд», ТОВ «Вишгородміськреконструкція-1», іншу доку-
ментацію, керуючись п.1 ч.І ст. 31 Закону України «Про оренду землі», 
п. 6 ст. З Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової 
кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва», ст. ст. 
12, 36, 141, 142, 144 Земельного кодексу України, п.34 ст.26, ст.ЗЗ За-
кону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.24 Договору 
оренди земельної ділянки від 20.01.2006 р., міська рада ВИРІШИЛА:

1. Продовжити до 20.01.2020 р. договір оренди земельної ділян-
ки від 20.01.2006 р., укладеного між Вишгородською міською радою 
та ПрАТ «Дніпрожилбуд» на земельну ділянку площею 2,4000 га для 
будівництва багатоповерхової житлової забудови по пров. Прожектор-
ному у м. Вишгороді за умови виконання ПрАТ «Дніпрожилбуд» вимог 
п. 2 цього рішення.

ПрАТ «Дніпрожилбуд» в місячний термін укласти додаткову угоду 
до Договору оренди земельної ділянки від 20.01.2006 р., з урахуванням 
ставок орендної плати, затверджених рішенням Вишгородської міської 
ради від 27.04.2012 р. №11/8 «Про орендну плату за землю у м. Вишго-
род» в розмірі 3 % від нормативної грошової оцінки землі.

2. Надати Приватному акціонерному товариству «Дніпро-
жилбуд» дозвіл на передачу в суборенду Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Вишгородміськрекбнструкція-1» терміном до 
20.01.2020 р. земельної ділянки площею 2.4 га по пров. Прожектор-
ному у м. Вишгороді із переуступкою прав Замовника-Забудовника, яка 
знаходиться в оренді ПрАТ «Дніпрожилбуд» згідно Договору оренди зе-
мельної ділянки від 20.01.2006р. Приватному акціонерному товариству 
«Дніпрожилбуд» оформити та підписати договір суборенди земельної 
ділянки площею 2.4 га по пров. Прожекторному у м. Вишгороді із То-
вариством з обмеженою відповідальністю «Вишгородміськреконструк-
ція-1» в термін до 20.01.2013 р.

3. Субарендарю Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Вишгородміськреконструкція-1» забезпечити виконання рішення 
Вишгородського районного суду від 26.11.2010 р., рішення Апеляційно-
го суду Київської області від 24.03.2011 р. та Ухвали Вищого Спеціалі-
зованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 
20.04.2011 р. в частині передачі прав власності на квартири в першій 
черзі забудови Полонинському Андрію Станіславовичу, Салбієвій Ірині 
Юріївні, Волощенко Вікторії Сергіївні, Степурі Марії Василівні, Стри-
жаченко Наталії Костянтинівні відповідно до заключних між сторонами 
договорів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навко-
лишнього природного середовища.

Міський голова                                                В. Решетняк

АКТ
приймання-передачі

до Договору іпотеки майнових прав від 15 серпня 2008 року, посвідченого приват-
ним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чигвінцевою Лілією Ва-
силівною за реєстровим №739 та Договору відступлення майнових прав на об’єкт 
будівництва №15/08-08 від 15 серпня 2008 року

м. Київ                                                                                «11» квітня 2013 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Паливно-енергетична компанія Укре-
нергозбереження», що є юридичною особою згідно чинного законодавства України 
(надалі — Іпотекодавець, Первісний кредитор), в особі директора Єрьомина Олек-
сандра Степановича, який уповноважений на вчинення юридично значимих дій 
Статутом, з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінан-
сова компанія «Дніпробуд», що є юридичною особою згідно чинного законодавства 
України (надалі — Іпотекодержатель, Новий кредитор), в особі директора Палехи 
Петра Костянтиновича, що уповноважений на вчинення юридично’значимих дій 
Статутом, з другої сторони, які в подальшому спільно іменуються Сторони, а окре-
мо — Сторона, склали цей Акт приймання-передачі до Договору іпотеки майнових 
прав від 15 серпня 2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського місь-
кого нотаріального округу Чигвінцевою Лілією Василівною за реєстровим №739 
та Договору відступлення майнових прав на об’єкт будівництва №15/08-08 від 15 
серпня 2008 року про наступне:

1. Між Іпотекодержателем та Іпотекодавцем 15 серпня 2008 року було 
укладено Договір іпотеки майнових, прав посвідчений приватним нотаріу-
сом Київського міського нотаріального округу Чигвінцевою Лілією Василів-
ною за реєстровим №739 (надалі-Договір іпотеки) згідно якого з метою за-
безпечення виконання зобов’язань Іпотекодавця перед Іпотекодержателем за 
Генеральним договором №08/08-08 від 08.08.2008 р. (надалі — Основний 
договір), Іпотекодавець передав в іпотеку нерухоме майно, а саме: майнові 
права на нерухомість — об’єкт незавершеного будівництва, що знаходиться 
за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Шкільна, 64 на земельній 
ділянці площею 0,48 га (надалі — Предмет іпотеки) та Договір відступлен-
ня майнових прав майнових прав на об’єкт будівництва №15/08-08, за яким 
Первісний кредитор відступає на користь Нового кредитора майнові права за 
Договором іпотеки від 15.08.2008 р. на Предмет іпотеки.
2. Згідно Договору іпотеки Іпотекодержатель в разі невиконання Іпотеко-
давцем забезпечених іпотекою зобов’язань в терміни, встановлені Основним 
договором має право задовольнити забезпечені іпотекою вимоги за рахунок 
Предмета іпотеки шляхом прийняття Предмета іпотеки у власність в рахунок 
виконання зобов’язання за Основним договором.
3. Сторони за взаємною згодою, керуючись пп.14. 17. 18. 22, 23. 24. 26. 
28 Договору іпотеки прийшли до згоди, що вимоги Іпотекодержателя під-
лягають задоволенню шляхом прийняття Предмета іпотеки у власність Іпо-
текодержателя. Тому, Іпотекодавець передає, а Іпотекодержатель приймає у 
власність об’єкт незавершеного будівництва, що знаходиться за адресою: 
Київська область, місто Вишгород, вул. Шкільна, 64 на земельній ділянці 
площею 0,48 га.
4. Згідно ст. 37 Закону України «Про іпотеку» та п. 23 Договору іпотеки 
— Договір іпотеки та цей АКТ є правовою підставою для реєстрації права 
власності Іпотекодержателя на об’єкт незавершеного будівництва, що зна-
ходиться за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Шкільна, 64 на 
земельній ділянці площею 0,48 га.
5. Сторони не мають претензій одна до одної.

                  
                  ІПОТЕКОДАВЕЦЬ                                 ІПОТЕКОДЕРЖАТЕЛЬ:

Швидше всього це відбулося 
тому, що у О. Єрьоміна просто не 
було коштів. А у П. Палехи, як я 
розумію, були. Або він їх збирав-
ся знайти у майбутніх інвесторів.

Згідно з цим Договором, нага-
дую, Управитель (ТОВ «Фінан-
сова компанія «Дніпробуд») за-

мовляв Забудовнику (ТОВ «ПЕК 
Укренергозбереження») будівни-
цтво цього самого будинку №2. 
За що Управитель мав би отри-
мати 3% від залучених коштів. 

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

15 серпня 2008 р. ТОВ «Фінан-
сова компанія «Дніпробуд» та 
ТОВ «ПЕК Укренергозбережен-
ня» підписали договір іпотеки 
майнових прав, яким останнє пе-
редало «Дніпробуду» в заставу 
майнові права на об’єкт будівни-
цтва. Також,  між двома компанія-
ми було укладено Договір відсту-
плення майнових прав на об’єкт 
будівництва. 

В результаті ТОВ «Фінансова 
компанія «Дніпробуд» отримува-
ла майнові права на 180-квар-
тирний 16-поверховий  житловий 
будинок №2 першої черги, з вбу-
дованими приміщеннями соц-
культпобуту за адресою: Київська 
обл., м. Вишгород, вул. Шкільна, 
64 із загальною площею квартир 
10948,35 кв.м. та вбудованими 
нежитловими приміщеннями за-
гальною площею 841,58 кв. м. 

А невдовзі ТОВ ««ПЕК Укре-
нергозбереження» кудись зник-
ло. Мабуть, тому, що у гр-на О. 

Єрьоміна не було не коштів не 
лише на будівництво, а ще й не 
було ні робітників, ні техніки... 

Однак, через кілька років (ма-
буть, тому, що кон’юнктура на 
ринку житла знову поліпшилась),  
П. Палеха розшукав О. Єрьоміна  
і змусив підписати Акт прийман-
ня-передачі до Договору іпоте-
ки майнових прав від 15 серпня 
2008 року. Сталося це аж 11 квіт-
ня 2013 р.

З якою метою це було зробле-
но? А дуже просто. Уважно чи-
таємо Акт приймання-передачі 
(цитую):

«Між Іпотекодержателем та 
Іпотекодавцем 15 серпня 2008 
року було укладено Договір іпо-
теки майнових..., згідно якого з 
метою забезпечення виконання 
зобов’язань Іпотекодавця перед 
Іпотекодержателем за Гене-
ральним договором №08/08-08 
від 08.08.2008 р., Іпотекодавець 
передав в іпотеку нерухоме май-
но, а саме: майнові права на неру-
хомість — об’єкт незавершено-
го будівництва, що знаходиться 
за адресою: Київська область, 
м. Вишгород, вул. Шкільна, 64 на 
земельній ділянці площею 0,48 га 
(надалі — Предмет іпотеки) та 
Договір відступлення майнових 
прав майнових прав на об’єкт 
будівництва №15/08-08, за яким 
Первісний кредитор відступає 
на користь Нового кредитора 
майнові права за Договором іпо-
теки від 15.08.2008 р. на Пред-
мет іпотеки.

2. Згідно Договору іпотеки 
Іпотекодержатель в разі неви-
конання Іпотекодавцем забез-
печених іпотекою зобов’язань 
в терміни, встановлені Основ-
ним договором має право задо-
вольнити забезпечені іпотекою 
вимоги за рахунок Предмета 
іпотеки шляхом прийняття 
Предмета іпотеки у власність в 
рахунок виконання зобов’язання 
за Основним договором.

3. Сторони за взаємною 
згодою, керуючись пп.14. 17. 
18. 22, 23. 24. 26. 28 Договору 
іпотеки прийшли до згоди, що 
вимоги Іпотекодержателя під-
лягають задоволенню шляхом 
прийняття Предмета іпотеки 
у власність Іпотекодержателя. 
Тому, Іпотекодавець передає, 
а Іпотекодержатель приймає у 
власність об’єкт незавершено-
го будівництва, що знаходиться 
за адресою: Київська область, 
місто Вишгород, вул. Шкільна, 
64 на земельній ділянці площею 
0,48 га.

4. Згідно ст. 37 Закону України 
«Про іпотеку» та п. 23 Договору 
іпотеки — Договір іпотеки та 
цей АКТ є правовою підставою 
для реєстрації права власності 
Іпотекодержателя на об’єкт 
незавершеного будівництва, що 
знаходиться за адресою: Київсь-
ка область, м. Вишгород, вул. 
Шкільна, 64 на земельній ділянці 
площею 0,48 га.

П. Палеху можна зрозуміти: а 
чому б, дійсно, не стати власни-
ком майнових прав на об’єкт не-
завершеного будівництва, якщо є 
така можливість? Тим паче, якщо 
це нічого не коштує? Адже май-
нові права зайвими не бувають. 

...Втім, що з цими правами П. 
Палеха збирається робити, ми 
обіцяємо дізнатися в нього са-
мого. В тому випадку, звичайно, 
якщо він нам це пояснить...  

В. Борзовець
(Далі буде)
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Юні таланти

В Украине появился новый детский вокальный конкурс

Одной из составляющей успеха 
нового конкурса стало компетент-
ное жюри в составе народных ар-
тистов Юрия Рыбчинского и Тара-
са Петриненка, фронтмена группы 
СКАЙ Олега Собчука, Илларии и 
победителя пятого сезона «Голоса 
страны» Антона Копытина. В жюри 
также вошел и меценат Ярослав 
Москаленко, автор идеи конкурса.

«Я уверен, что талант есть у каж-
дого ребенка, надо просто уметь 
его раскрыть, — говорит он. — 
Именно для этого и был задуман 
конкурс «Яркие дети Украины». В 
нем приняли участие дети из всех 
районов и городов Киевщины. А 
после гала-концерта, который про-
шел с грандиозным успехом, мы 
уже имеем заявки на проведение 
в этом году конкурса в 13 регионах 
Украины».

Сами участники называют не-
сколько важных отличий нового 
конкурса от остальных. «Я первый 
раз выступала с оркестром, — де-
лится впечатлениями 16-летняя 
Александра Ищук из Обухова. — 
Это незабываемый опыт и очень 
необычно, как для детского кон-
курса». Ее слова подтверждает и 
юный Рустам Каримов, специаль-
ный гость конкурса из Азербайджа-
на: «Яркие дети Украины» – один 
з конкурсов, где было объединено 
все самое лучшее, что может быть 
— оркестр, свет, звук. С удоволь-
ствием посетил бы конкурс и в 
следующем году». Мама Рустама 
Румия Каримова, которая также 
причастна и к организации конкур-
са, добавляет: «Плюсы очевидны. 
Часто в конкурсах дети выступают 
«под минус». Это нормально, но, 
конечно, выступление с живым 
бэндом — это настоящий подарок 
для детей, особенно тех, кто выхо-
дит на сцену впервые». По словам 
Румии, гала-концерт «Яркие дети 
Украины» был организован на про-
фессиональном уровне: «К нему 
не отнеслись как к детскому меро-
приятию, где дети могут не очень-
то и понять, с каким звуком или 
светом они поют. Наоборот, планка 
была поднята очень высоко». 

Особым отличием участники на-
звали атмосферу конкурса — не 
конкурентскую, а дружественную, 
какой она и должна быть в детском 
коллективе. Организаторы сдела-
ли для этого все, ведь гала-концер-
ту предшествовало совместное 
проживание участников в детском 
лагере «Артек» в Пуще-Водице — 
с репетициями, купанием в бассей-

Меньше, чем за месяц общественной организации «Яркие 
дети Украины» удалось организовать в Киевской области 
новый детский вокальный конкурс с грандиозным гала-кон-
цертом в День защиты детей. Уже сейчас к идее примыкают 
другие регионы Украины. А в следующем году, как утверждают 
организаторы, конкурс станет всеукраинским. 

не, развлечением и оздоровлени-
ем. «Жизнь в лагере, а потом и сам 
гала-концерт с ярким оформлени-
ем и живой музыкой запомнятся на 
всю жизнь», — говорит 12-летняя 
Екатерина Гигийчук из Переяс-
лав-Хмельницкого. Девочка полу-
чила особый приз — музыкальный 
инструмент из рук губернатора Ки-
евщины Александра Горгана. 

«Уверен, что конкурс «Яркие 
дети Украины» – это хоть и стресс, 
но безусловно, позитивный стресс 
в жизни этих детей, — говорит он. 
— Для того, чтобы все прошло на 
высоком уровне, постарались и 
меценаты, и Киевская облгосадми-
нистрация. Думаю, подобный кон-
курс должен поднять юных участ-
ников на очередную ступеньку в их 
творчестве, и не сомневаюсь, что 
после конкурса их жизнь станет на-
сыщеннее и интереснее».

В некотором смысле губернатор 
прав, ведь сразу три участницы 
конкурса «Яркие дети Украины» 
уже этой осенью поедут на между-
народный джаз-фестиваль в Баку. 
Среди них и обладательница при-
за зрительских симпатий 15-лет-
няя Элина Иващенко из Броваров, 
которая в прошлом году победила 
в третьем сезоне «Голос. Дети». 
«Да, у меня есть опыт выступле-
ния на большой сцене, и это очень 
помогает, а — говорит Элина. — Но 
волнение всегда есть, было оно и 
в этот раз. Тем более, что конкурс 
«Яркие дети Украины» действи-
тельно выбирал лучших из луч-
ших».

А главным призом конкурса ста-
ло право участвовать в националь-
ном отборе на международный 

конкурс «San Remo Junior» в ита-
льянском Сан-Ремо. Его получила 
обладательница Гран-при конкур-
са 13-летняя Анастасия Мурмиль 
из Бучи. «Это мое 9-е гран-при, 
— признается Анастасия, — но все 
равно все было очень волнитель-
но, как впервые. На победу особо 
не рассчитывала, но после нее не 
могла уснуть всю ночь».

Конкурсу «Яркие дети Украины», 
который уже в следующем году 
планирует быть всеукраинским, 
вскоре прочат статус междуна-
родного. Этому способствует и тот 
факт, что Ярослав Москаленко в 
Италии на ближайшие пять лет 
подписал франшизу с президен-
том конкурса «San Remo Junior» 
Паоло Альберти. Уже в этот раз 
гости из других стран заявили о го-
товности привезти на конкурс сво-
их участников. 

...Впрочем, главное для орга-
низаторов поддержать развитие 
талантов украинских детей. Ведь 
гении, как известно, рождаются в 
глубинках.

Людмила Горелая
На снимках:
Слева вверху — Анастасия 

Мурмиль, на остальных фото — 
моменты подготовки, ожидания, 
участия... 

І. Дунайский інформаційно допомагає міській громаді. 
Давайте допоможемо громадській організації, яку він очолює! 

Громадянське суспільство

Кожен більше або менше суспільно ак-
тивний житель нашого міста добре знає: 
якщо не було часу побувати на якомусь 
заході, що відбувся в місті, — від сесії 
міської ради до концерту в БК «Енерге-
тик», — зайди на інтернет-сторінку до Іго-
ря Дунайского і знайдеш там відповідне 
відео. Та ще й з коментарями.   

Те, що робить Ігор — вкрай необхідно 
та важливо для міста. Отже, редакція  
нашої газети звертається до вас, шанов-
ні читачі, з проханням допомогти проекту 
«Життя міста Вишгород».

Ми, з свого боку, теж не лише допомо-
жемо, а й зобов’язуємося в кожному но-
мері оприлюднювати прізвища людей та 
організацій, які підтримали цей проект та 
суму фінансової допомоги. 

Редакція газети «На самом деле»


