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Земля - громадам!
Президент Петро Порошенко за розширення прав територіальних громад у питаннях
розпорядження землею.
Той, хто хоч трохи цікавиться проблемами
місцевого самоврядування мабуть поінформаний, що президент Порошенко останніми
днями, виступаючи на Раді регіонального розвитку, що відбулася 11 жовтня 2016 року, наголосив на важливості розширення повноважень громад, у тому числі і у земельній сфері.

17 ЖОВТНЯ 2016 року

Резолюція Народного Віче
Проти тиску на місцеве самоврядування та на підтримку
міського голови Анатолія Федорука
і секретаря Бучанської міської ради Василя Олексюка
16 жовтня громада міста зібралася на Народне Віче

Бучанська територіальна громада проходить важкі
випробування боротьбою за самоврядність та самодостатність. Революція Гідності продовжується. Вважаємо, що найкращим напрямком розвитку країни є децентралізація влади, розвиток і самоствердження місцевого самоврядування та прав територіальних громад.
Ми, учасники Народного Віче, звертаємось до органів
державної влади, легітимно обраної українським народом і визнаної світовим співтовариством, із закликом
підтримати позицію територіальної громади, проявити політичну мудрість і рішучість, вжити невідкладних заходів для забезпечення прозорого правосуддя
та інформаційного простору. Сподіваємося на рішучі
та вичерпні заходи у політичній та правовій площині.
Народне Віче постановило:
1. Вчергове звернутися до Президента України, як до
гаранта Конституції, з вимогою взяти цю справу під
особистий контроль.
2. Вчергове звернутися до Генерального прокурора
України Юрія Віталійовича Луценка з вимогою повернути справу до Ірпінського міського суду з метою прозорого судового розслідування.
3. Вимагати від Генеральної Прокуратури України дотримання юридичних норм та припинення політичного тиску на місцеве самоврядування і посадових осіб
Бучанської міської ради.
4. Звернутися до Національного Антикорупційного Бюро України, Служби Безпеки України з проханням провести перевірку наявності корупційної складової в діях суддів Печерського суду, прокурорів, народних депутатів та інших осіб, причетних до подій
навколо Бучі.
5. Звернутися до Національного Антикорупційного
Бюро України, Служби Безпеки України, Міністерства
внутрішніх справ та Асоціації міст України з проханням дати належну правову оцінку подіям, що ставлять
під загрозу виконання Закону України «Про місцеве самоврядування».
6. Звернутися за підтримкою до міжнародних правових
організацій, посольств зарубіжних держав, які сприяють
розвитку місцевого самоврядування в Україні.
7. Звернутися до засобів масової інформації з метою обґрунтованого висвітлення подій, що відбуваються навколо Бучі. Забезпечити спецвипуск газети «Бучанські новини», присвячений подіям та рішенням Віче.
8. Звернутися до народного депутата України Ярослава Москаленка з вимогою оприлюднити свою позицію щодо подій навколо Бучі.
9. Доручити Бучанській міській раді зібратися в понеділок (17.10.2016 р.) на позачергове засідання та
прийняти відповідне звернення до Президента, Верховної Ради, Національного Антикорупційного Бюро
України, Служби Безпеки України та Генеральної прокуратури та ухвалити рішення про можливі негативні
наслідки для життєдіяльності міста та його мешканців
внаслідок дій правоохоронних органів.
10. У разі, якщо голос громади не буде почутий, ми
залишаємо за собою право вдатися до довгострокових
протестних акцій.
Учасники віче підтримали дану резолюцію одностайно.
Слава Україні!
Буча, 16 жовтня 2016 р

Якщо конкретизувати ідею автора розширення повноважень, то йдеться про проект Закону
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування з управління
земельними ресурсами та посилення державного контролю за використанням і охороною
земель» (реєстр. № 4355 від 31.03.2016 року).
Треба також зазначити, що законопроект підготовлений до другого читання як такий, що
отримав позитивний висновок профільного
парламентського комітету.
Фактично цим законом органам місцевого самоврядування вмикається зелене світло у питаннях розпорядження земельними ресурсами…
Продовження читайте на стор. 3

Бучанський міський голова: відверто з громадою
• Якби ви поцікавилися про мій настрій, я би сказав, що задоволений і радий з того, що маю можливість служити в Бучі 18 років. Сьогоднішнє віче
розбиває міф про те, що головний принцип українців – «моя хата скраю».
• Стосовно місцевого самоврядування в Україні.
Про це ми щодня чуємо по телебаченню і читаємо
в ЗМІ. Та за красивими гаслами про здійснення реформ та передачу повноважень криється зовсім інша
річ. Вибудовуються нові
схеми та технологічні
рішення того, як в рамках об’єднаних громад
тримати в покорі місцеве самоврядування.
• Недолуге рішення
ірпінського судді Мікуліна породило «справу
890 га», яка зараз роздмухується. Фактично
місто зараз кинули на
поталу всіляким охочим юристам і аферистам, які претендують
на земельні ділянки, відбираючи їх у справжніх
власників. Ми, як представницький орган, і я, як
міський голова, цього не допустимо. Ми будемо до
останньої судової можливості виборювати право
територіальної громади та її представницького органу самостійно, у межах наданих законом України
повноважень, обстоювати права громадян. Ми не
будемо чекати, щоб тут правила адміністрація.
• Ми стикаємося з цинічними висловлюваннями, спрямованими проти громади. Дехто з наших
співмешканців навіть не вважає сьогоднішнє віче
зібранням громадян Бучі. Але ж саме ці громадяни діють в інтересах свого міста. Вони працюють,
сплачують податки, створюють продукт, навчають,
лікують. Вони не мають нічого спільного з трутнями, які тільки бігають і розказують, як у Бучі все
погано, самі при цьому не дбаючи про місто, в якому живуть. Хочу подякувати моїм землякам за ве-

лику працю, яку ви робите в нашому місті!
• Тим, хто хоче думати, що Федорук і Олексюк
прагнуть уникнути відповідальності, твердо скажу
наступне. Я, як міський голова і як фізична особа,
а також всі посадовці, які працювали чи працюють
сьогодні в органі місцевого самоврядування, вся
територіальна громада – максимально зацікавлені
в судовому розгляді даного накрученого питання.
Тому що ця справа, яка тягнеться вже двадцять років, ставить Бучу за межі Бучі. Ця ситуація неприпустима. Саме тому ми й звернулися до Ірпінського
міського суду. Але Прокуратура – вперше в історії
– вилучила справу, а з нею позбавила місто можливості і права на дослідження в суді. Де ж тоді шукати правду? А шукати її треба тільки у відкритому і
прозорому розгляді «справи 890 га» в суді!
• А тим часом ця справа набула резонансного характеру. Свідченням цього є зростаючий інтерес до
неї засобів масової інформації, які нарешті починають активніше піднімати завісу мовчання. Тому я
звертаюся до генпрокурора Луценка: «Юрію Віталійовичу, Бучанський міський голова і посадові особи
Бучанської міської ради готові доводити слідству,
готові доводити в судах свою позицію і свою правоту. Але ж дайте право на захист – поверніть матеріали, які були вилучені з судового провадження
Ірпінського міського суду. У відкритій судовій площині ми доведемо, що Буча не є за межами Бучі, як
трактує в обвинувальному вироку ваш слідчий прокурор. І тоді це побачить не лише преса і телебачення, але й багато тверезо мислячих людей при владі».
• В даній ситуації прошу всіх вас думати, не піддаватися емоціям і памятати, що тільки виборюючи
своє законне право на самоврядування, ми збережемо наше рідне місто і майбутнє нашої територіальної громади.
Щиро дякую кожному з вас за активну
громадянську позицію.
Слава бучанцям! Слава Україні!
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Спецвипуск №3 від 17 жовтня 2016 року

БУЧАНСЬКІ НОВИНИ

1 січня 2007 року Буча отримала статус міста обласного підпорядкування
В 342 рази перевищений початковий
бюджет міста з 1998 року, що свідчить
про його стрімкий розвиток
2011 рік

- проведена реконструкція Привокзальної площі;
- відкриття 17 скульптур в Бучанському міському парку;

2012 рік

- реконструкція перехрестя вулиць Нове шосе і
Вокзальна

2013 рік

- відкриття нового парку в Лісовій Бучі;
- утеплення будинків.

2014 рік

Буча соціальна

2002 рік – вийшла в світ газета «Бучанські новини»
Жовтень 2007 р. – відкриття відділу соціального захисту населення, ЖКГ
Квітень 2008 р. – створене Бучанське міське управління юстиції;
Жовтень 2008 р. – відкрилося нове відділення пенсійного фонду;
31 травня 2016 р. – відкриття ЦНАПу;

Освіта

1998 р. - відкрилася Бучанська школа мистецтв ім.
Л. Ревуцького
1 вересня 2009 р. – відкриття дошкільного навчального закладу «Капітошка»;
Червень 2016 р. – відкриття дитсадку «Яблунька»
на 160 місць;
2016 рік – реконструкція ЗОШ № 3, продовження
будівництва спорткомплексу ЗОШ № 2, збудовано
футбольне поле та тенісні корти при ЗОШ № 1

Медицина

Лютий 2003 р. – відкрився медико-соціальний
центр (Червоний Хрест);
Березень 2009 р. – відкрилось стоматологічне відділення Бучанської міської поліклініки;
Квітень 2011 р. – відкриття лабараторного центру
«Сінєво»;
4 лютого 2014 р. – відкрили Денний стаціонар та медичне відділення на вул. Пушкінській;
Червень 2016 р. – розпочав роботу фтізіатричний
кабінет;
Серпень 2016 р. – відкриття амбулаторії загальної
практики – сімейної медицини на Склозаводській;

Об’єкти інфраструктури

- відкриття Варшавського ринку;
- відкриття магазину «Novus»;
- відкриття скверу по вул. Шевченка
- реконструкція проїзної та пішохідної зон по вул.
Яблунська

2015 рік

- реконструкція водогонів та проїзної частини вул.
Гамалія
- створення скверу ім. Л. Ревуцького
- розбивка і відкриття парку «Диво»

2016 рік

- відкриття Храму всіх святих Руси-України;
- реконструкція проїзної та пішохідної зон вулиць
Сілезька, Пушкінська, Вокзальна та Островського
- утеплення будинків, встановлення світлодіодних
ліхтарів, боксів для вигулу собак
- будівництво набережної у міському парку
- розбивка скверу по вул. Тарасівській

2011 року місто очолило рейтинг міст
України за якістю життя і залишається
одним із незмінних лідерів до цього часу

Буча фестивальна

- збудовано комплекс житлових будинків каскадного типу по бульвару Богдана Хмельницького;
- відкриття кінотеатру «Акваріус»;
- реконструкція Київської площі та відкриття супермаркету «Зоряний»;
- побудована артезіанська свердловина з бюветом;

- проведення ІІ Національного фестивалю флористичних обєктів «Місто сонця»;

2015 рік

- започатковано Всеукраїнський фестиваль «Книжкова Буча»;

2016 рік

- започатковано фестиваль «Єдина родина»
- проведено ІХ Всеукраїнський фестиваль «Пісенні
візерунки»

Буча спортивна

2006 рік

- започатковано велоперегони для дорослих «Буча
тревел»

2007 рік

- проведення акції «Біг заради миру»;

2009 рік

2005 рік

- відбулося відкриття Бучанської муніципальної тенісної школи на базі тенісного клубу «CAMPA»;

2012 рік

- започатковано проведення дитячих велоперегонів
«Дивогонка»;
- започатковано проведення щорічних змагань з туристичного орієнтування

- фінальний тур Чемпіонату України Вітчизняних
порід собак;
- започатковано щорічний музичний фестиваль
«Прем’єра пісні»;
- започатковано музичний фестиваль оперети;

2013 рік

- започатковано міжнародний фестиваль «O-Fest»;
- проведення музичного фестивалю «Доля»;

2014 рік

2003 рік

На 1 півріччя 2016 року працює 1084 юридичні особи, що на 150 більше в порівнянні з
минулим роком. Зростає кількість і самозайнятих осіб-підприємців, їх наразі 2817, що
на 150 більше, ніж минулого року.

- Всеукраїнський Дитячий та юнацький фестиваль
«Зорецвіт»;

2007 рік

- відкриття виробничого поліграфічного комплексу «Адеф»;
- відкриття підземного переходу на трасі Київ-Ковель;

2008 рік

- відбулося відкриття нового торгового центру
«Пасаж»;

2010 рік

- відкрито ТРЦ Модуль;
- утеплення будинків.

2011 рік

2016 рік

- проведення Чемпіонату України з шахів;
- проведення «Bucha Sport Fest»;
- проведення міжнародних змагань з велоспорту
«Тур України»;
- проведення Кубку Девіса;
- Проведення Кубку УЄФА

Буча перша:

- де у 2008 році відбулося перше всеукраїнське зібрання ентузіастів електромобілебудування, на якому інженери-конструктори презентували автомобілі
майбутнього;
- де в день святкування української писемності та
мови 9 листопада 2010 року видавництвом «АДЕФ» надруковано перший аркуш Пересопницького Євангеліє;
- де започатковано Міжнародний фестиваль оперети «O-Fest»
- де впроваджуються еко-технології, зокрема в утепленні будинків, реконструкції освітлення вулиць, популяризації електромобільного транспорту, встановленні безкоштовних зарядних станцій для електромобілів.

ПРОЦЕС ДИНАМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗА НИНІШНЬОЇ СИТУАЦІЇ СТАВИТЬСЯ ПІД ЗАГРОЗУ!
Відразу зазначу, що історія про викрадення посадовцями селищної
ради 890 га. земель лісового фонду
у Кабінету Міністрів України є спланованими і розтиражованими ЗМІ
міфом, на якому ґрунтуються усі подальші протиправні дії правоохоронних органів та осіб, які їх стимулюють до цього.

Всі ми вже добре розуміємо, що 890
га – це і є серце Бучі, де функціонують
школи, дитсадки, заклади охорони здоров’я, державні установи, кладовища,
навіть будівля Ірпінської прокуратури.
Тут проживає понад 20 тис. мешканців.
Використовуючи помилкове рішення
Ірпінського міського суду від 17.10.2014
року та постанову Верховного Суду України по цій же справі, прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом нібито «розкрадання посадовими
особами міської ради 890 га. лісу». Насправді подія злочину відсутня, оскільки:
- рішення про віднесення земель Бучанської лісогосподарської установи до земель запасу приймалось з ініціативи самого Кабінету Міністрів України, Київської ОДА та Ірпінської міської ради на
реалізацію українсько-шведського експе-

Тарас Шаправський, юрист
Бучанської міської ради:
Через коліно намагаються
переламати місцеве самоврядування
рименту місцевого самоврядування;
- рада згідно з Земельним кодексом
України мала виключні повноваження
на розпорядження землями в межах населеного пункту;
- всі рішення про виділення земельних ділянок приймаються на підставі висновків і погоджень компетентних
державних органів, колегіально, шляхом голосування, публічно, що в принципі виключає будь-який умисел і вину
посадових осіб Бучанської міської ради.
Однак, прокуратура відверто перешкоджають Бучанській міській ради захистити свої права в судових органах.
Як приклад, Бучанською міською радою
було подано заяву про перегляд помилкового рішення Ірпінського суду за нововиявленими обставинами та його скасування.
Судом у серпні було відкрито проваджен-

ня у справі, а це означає, що судові рішення знаходяться у стадії перегляду і втратили юридичну силу. Саме цього «злякалась»
прокуратура Київської області, яка, вочевидь, не зацікавлена у встановленні істини і без жодних причин, напередодні розгляду, вночі вилучила з Ірпінського міського суду матеріали цивільної справи, чим
заблокувала її подальший розгляд. Ось уже
два місяці спроби повернути справу не
приносять жодних результатів.
На всю територію площею 890 га., згідно з офіційною інформацією ГПУ, Печерським районним судом м. Києва накладено арешт та заблоковано будь-які дії з
розпорядження нерухомістю на цій території. Органами прокуратури, окремими громадськими організаціями вже заявлено більше 20 позовів про витребування земельних ділянок, в тому числі і під

існуючою забудовою, на користь
держави і їх приведення у попередній стан – зі
зносом будівель,
споруд та подальшою висадкою
дерев. У подальшому такі позови
можуть бути заявлені до кожного, хто живе
у Лісовій Бучі, і не обов’язково прокуратурою, а навіть сусідом, громадською організацією, горе активістом тощо.
Вказана ситуація вже набула для Бучі
загрозливого масштабу. Бучанська міська рада неодноразово зверталась до перших осіб держави з метою вирішення
складної ситуації, допомоги переглянути
незаконні судові рішення і недопущення
соціальної напруги, але з незрозумілих
причин до цього часу нас не почули.
Бучанська міська рада подала понад 30
позовів, в тому числі до КМУ, прокуратури Київської області тощо з вимогою
припинити порушувати право територіальної громади на місцеве самоврядування, але розгляд цих справ, не виключено, навмисно затягується.
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який у відсутність Федорука А.П. також
незаконно передав земельні ділянки лісового фонду.
Як зазначено у судовій ухвалі, «рішенням Київської обласної ради від
22.10.2004 року № 219-17-ІV «Про встановлення меж окремих населених пунктів Київської області» затверджено межі
населеного пункту смт. Буча, розроблені ДП «Київський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою». Відповідно до вказаного рішення Київської
обласної ради загальна площа смт. Буча
складає 2658,1362 га та до вказаної території увійшли землі, які раніше рішенням Бучанської селищної ради від
25.06. 2002 року № 71/1-4-ХХІV віднесено до земель житлової та громадської забудови і зараховані землями запасу, які
обслуговує Бучанська лісогосподарська установа. До прийняття обласною радою 22.10.2004 року рішення, яким встановлено межі смт. Буча земельні ділянки, цільове призначення яких змінено
спірним рішенням від 25.06.2002 року №
71/1-4-ХХІV, знаходились за межами населеного пункту і Бучанська міська рада,
не мала повноважень розпоряджатись
вказаними земельними ділянками».
Складається таке враження, що в
Прокуратурі невідома позиція Президента в питанні розширення повноважень органів місцевого самоврядування в сфері земельних питань. А якщо
відома, то напрошується висновок: комусь дуже потрібно встигнути впоратися з Бучею і її керівництвом до набрання чинності закону, якщо, звісно, у Верховній Раді набереться достатня кількість голосів для його підтримки.

- землі державної власності за межами
населених пунктів передаються у власність територіальних громад, які об’єднались відповідно до закону;
- сільські, селищні, міські ради розпоряджаються землями державної власності за межами населених пунктів
(крім земель оборони, природно-заповідного та іншого природоохоронного
призначення на об’єктах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та інших земель, які мають
важливе значення для держави);
- виконавчим органам сільських, селищних, міських рад делегуються
повноваження державного контролю за використанням та охороною земель (у частині контролю за виконанням вимог щодо використання земельних ділянок за цільовим призначенням; вжиття відповідно до закону заходів щодо повернення самовільно зайнятих земельних ділянок їх власникам або користувачам; використання
земельних ділянок без правовстановлюючих документів) у разі прийняття відповідною радою такого рішення;
- законодавчо закріплюється поняття «територія територіальної громади», а органи місцевого самоврядування отримають повноваження розробляти в таких межах детальні плани територій та документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж територіальних громад.

З огляду на таку ініціативу президента
стає ще більш дивним оголошення
підозри керівництву міста.

Меру Бучі «інкриміновано незаконну
передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового
фонду першої категорії, вартістю понад
100 млн. грн., а секретарю ради 1,024 га,

зелене світло у питаннях розпорядження земельними ресурсами…

Як би там не було на майбутнє, але
зараз це виглядає як спроба заскочити у останній вагон, коли поїзд набрав повний хід. На другий день після проголошення Президентом пози-

ції про те, що от-от питання меж і територій громад буде вирішено на їхню
користь, ГПУ висуває підозру Анатолію Федоруку і Василю Олексюку саме
в цій царині, використовуючи останній шанс юридичної колізії у питанні
взаємин держави і органів самоврядування.
«В результаті незаконного вилучення земель лісового фонду загальною
площею 890 га Бучанської лісогосподарської установи Київського обласного житлово-комунального управління розрахунок втрат лісогосподарського виробництва складають 42 812 470,00
гривень, які на сьогодні не відшкодовані», — йдеться у судовому документі.
Загальну суму завданої шкоди державним та громадським інтересам оцінюють у 59, 5 млн. грн.
Мабуть ті, хто складав цей документ,
ніколи не були в Бучі, а користуються
виключно паперами сумнівної цінності. Оскільки будь-кому із тих, хто знає
Бучу, зрозуміло – йдеться про історичний центр населеного пункту, де найбільша концентрація населення і підприємств. Та й лісу у енциклопедичному розумінні там нема. А відтак пораховані мільйони треба помножити на –
надцять, оскільки суспільна значимість
цієї території, яку зараз уже приміряють до себе окремі агломерації і «агломеранти», не визначається лише цифрами, а також життями, долями, історією,
культурою тощо.
А за цими цінностями стоїть громада. Отже, кримінальне провадження,
яке розпочато проти керівництва міста, зачіпає інтереси пересічних людей,
а з ними, як відомо, так жартувати небезпечно. Це треба затямити тим, хто не
чує ні президента, ні народ.

Пряма мова
Кароль Карський, депутат Європарламенту, Високий Комісар місії у Європейському парламенті,
член президії Європарламенту,
який увійшов до міжфракційної депутатської групи «Друзі європейської України», професор,
після відвідин Бучі наголосив:
- Я поїздив багатьма містами Європи, але Буча мене дійсно вразила. Наша делегація відвідала Український гуманітарний університет
з метою налагодити тісне співробітництво. Ми побували в місцевих
парках, нових мікрорайонах, закладах інфраструктури. Якщо Україна лише обирає європейський вектор розвитку, то Буча вже впевнено крокує цим шляхом. Ваше місто
створено з любов’ю, а відтак протягом всього візиту нас зустрічали
радісні і привабливі люди.

Єдина громада

Пам’ятаю, як не так давно начальник
департаменту Генеральної Прокуратури
Володимир Гуцуляк розповідав з екрану
телевізора, що під час обшуків в Бучанській міській раді у рамках кримінального провадження за фактом зловживання і перевищення міським головою своїх
повноважень, були вилучені документи,
які нібито вказували на незаконне вилучення із власності держави 890 гектарів
особливих земель лісового фонду. Далі
він підкреслював, що єдиним уповноваженим державним органом на виділення
цих земель був і залишається виключно
Кабінет міністрів України.
Тоді кореспондент попросив уточнити, в чому тут кримінал Анатолія Федорука. Відповідь була, як на мене, не зрозуміла, мовляв, він, прийнявши таке рішення, перевищив свої службові повноваження, а це стаття 364 ККУ, тобто
зловживання посадовим становищем.
Скажіть, будь ласка, хто повірить, що
землі під розбудову прекрасної Бучі виділялись без відома Кабінету міністрів
України? Хоча це питання риторичне і
сумніву тут не може бути. А хіба Анатолій Петрович міг одноосібно приймати рішення щодо виділення земельних
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Ми звертались до фахівців-експертів,
які у своїх висновках зазначили:
1) територія, 890 га. перебувала і перебуває в межах Бучі;
2) вказані землі не мали і не мають статусу лісу І категорії;
3) Бучанська міська (селищна) рада мала
і має повноваження розпоряджатись земельними ділянками в межах 890 га.;
4) деревна рослинність в межах 890 га.
має статус зелених насаджень.
Я Вас запевняю, що всі законні засоби
захисту прав місцевого самоврядування
будуть задіяні.
Вважаю, що для захисту інтересів територіальної громади нам необхідно
вкотре звернутись із листами до Президента України, Генерального прокурора України, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України з метою припинити свавілля
прокурорів та суддів, які, використовуючи незаконні методи досудового розслідування, навіть перешкоджають нам
захищати свої законні права та інтереси в суді і намагаються переламати через коліно місцеве самоврядування.
І у цьому процесі роль мешканців міста, громадських організацій та ЗМІ є
однією з головних. Тому ми дуже розраховуємо на Вашу підтримку.

Ми не маємо права мовчати
ділянок під забудову?
Звичайно, ні, бо це
повноваження колективного органу – сесії міської ради.
Тоді напрошується ще одне,
не менш важливе, запитання: чому Генеральний Прокурор Віталій Луценко не
відкрив кримінальне провадження проти тодішнього голови уряду? Відтак
складається враження, що, мабуть, пан
Луценко шукає у цій справі стрілочника-відбувайла, чи не так?
І ще одне. Ми, сільські голови Мироцького, Блиставиці, Луб’янки, Гаврилівки і Синяка пройшли довгий і тернистий шлях до створення Бучанської
об’єднаної громади. Громади наших сіл
повірили нам та міському голові Бучі
Анатолію Федоруку, тож дали добро на
офіційне створення цього об’єднання.

Чому Генеральна Прокуратура затіяла
цю колотнечу, коли до виборів в об’єднану громаду залишилося трохи більше місяця? А чи не для того це робиться, щоб не допустити Анатолія Петровича до виборів? Не хочеться вірити,
але це змахує на чиєсь добре продумане замовлення. Всім, хто цікавиться темою об’єднаної громади чи тих злощасних 890 гектарів особливої землі лісового фонду, добре відомо, що Кабмін після
розмежування земель державної і комунальної власності з 2002 року і до нині
жодної претензії до органів місцевого
самоврядування Бучі не пред’явив.
Ось чому ми повинні у цей критичний
для нас час всіма доступними методами
захищати свого майбутнього керівника
Бучанської об’єднаної громади, справжнього лідера, господарника-професіонала Анатолія Федорука від упередженого
провадження проти нього. За нами правда! Якщо не ми, то хто його захистить!
Павло Ярига,
сільський голова Синяка

Знаючи проблеми громади Бучі,
професор Кароль Карський телефоном передав звернення:
- Не зневіряйтеся. З вами правда , з вами Європейські політики.
Також вас підтримує Президент
Міжнародної Дипломатичної Місії Народної Дипломатії «Європейська Україна», Заступник голови
Громадської ради при МЗС України В’ячеслав Буденко, Уповноважений місії в справах міст-побратимів Інна Ісаєнко та члени місії.
Ви маєте
велику та поважну
честь бути обраними одним з європейських міст до міждержавного проекту «Україна-Польща». Діяльність мера Анатолія - це приклад європейського зразка за новими, сучасними європейськими
стандартами. Є дуже знаково, що
ряд європейських ініціатив здійснюється саме у місті Буча.
Вам є чим пишатися, адже місто
Буча є взірцем для всіх міст України як таке, що живе і розвивається за стандартами європейського
життя.

Точка зору
Етапи «великого шляху»
лізуватися. Земля з відносною
яку в будь-який момент
Боротьба за Бучу… вартістю,
судді Підпалого
можуть забрати під тим або інприводом, ніколи не буде капоказує, що Україна шим
Ось така «феміда» судить бучанського міського
піталом. Вона буде чим завгодно, голову Анатолія Федорука та секретаря ради Ваале
генерувати
капітал
не
буде.
продовжує ходити Тому доля бучанських ... земель силя Олексюка…
- 3 березня 2011 року Постановою Верховної
доля всієї України.
Ради України обраний суддею безстроково.
по замкненому колу - Вце Бучі
багато реально підтри- 21 листопада 2014 року суддя Печерського ра-

При іншій системі Федорук міг
би принести дуже багато користі
громаді, бо він реально мислить
системно і цікавиться різними
інноваціями, але наша система
«купи-продай» не має на увазі
довгу гру. Тому тут і неможливе створення iPhone, оскільки
рівень недовіри в суспільстві
не передбачає створення довгих
ланцюжків - в будь-який момент
можливий кидок. Тому всі зациклені на коротких схемах «купи-продай-біжи».
Звідси я впевнений, що в ситуації навколо Бучі ... мова йде не
про справедливість, а про переділ ринку. Так буде тривати до
тих пір, поки в Україні не зрозуміють, що домовлятися краще
і вигідніше, щоб більше капіта-

мують Федорука. Тому що він зумів створити привабливий фасад.
Бучанський парк дійсно хороший. Особисто я в Бучу переїхав
10 років тому тому, що вона вже
тоді виглядала як типове містечко в Польщі.
Чесно кажучи, важко уявити
хто зможе замінити Федорука в
Бучі. Найголовніше, що посадка нічого не змінить, оскільки
на рівні міської опозиції в масі
видно лише голодні на земельку роти. Проблеми регіону, як і
України, потрібно вирішувати
комплексно, але час комплексних
рішень ще не настав.
Юрій РОМАНЕНКО,
політолог

йонного суду Києва Вячеслав Підпалий своєю ухвалою у справі 357/32134/14-К зняв арешт з майна та рахунків колишнього віце-прем’єр-міністра
України Сергія Арбузова. За повідомленнями деяких джерел ця сума становила 200 млн. гривень.
- У лютому 2016 року він повернув вилучені кошти (1 млн. 717 тис. дол.) екс-міністру аграрної політики і продовольства, куму Януковича Миколі
Присяжнюку.
- У травні, писала znaj.ua, «київський суддя Печерського районного суду В’ячеслав Підпалий
оформив на свого батька питний заклад типу
«МАФ», і захищав його від знесення на тій підставі, що дана «наливайка» проходить в якості речового доказу в суді».
- У серпні Підпалий відпустив під заставу у 14
млн. грн. скандального забудовника Анатолія Войцеховського, який відразу, вже наступного дня,
втік до Росії.
- А ще серед «досягнень «судді-рєшалова» обрання
запобіжного заходу у вигляді арешту громадському
активісту, блогеру Олександру Володарському.
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Слово - бучанцям

Спецвипуск №3 від 17 жовтня 2016 року

Оксана Джам, завідуюча Бучанської
дитячої поліклініки, головуюча на Віче:
Ми не можемо стояти осторонь подій,
які відбуваються в нашому місті, яке обрало свій шлях, яке розвивається. В місті комфортного життя. Щоб воно розвивалось, і
надалі повинен панувати такий інститут,
як місцеве самоврядування. Добре, що ми
не байдужі! Добре, що ми зібралися єдиною родиною і розуміємо, які часи переживає наша Буча. Прикро, що законним шляхом ми не можемо поставити крапку в даному питанні. Саме тому ми разом і в біді,
і в радості. В єдності - наша сила. Пропоную звернутися до Національного антикорупційного бюро України, Служби Безпеки України з метою проведення перевірки
дій суддів, прокурорів, народних депутатів
щодо подій навколо Бучі. Пропоную звернутися до Національного антикорупційного бюро України, СБУ, Міністерства внутрішніх справ та АМУ з проханням стати на
захист місцевого самоврядування.
Володимир Давидюк, голова
Самооборони Київської області
Ми тут стоїмо не «за». Ми тут стоїмо «проти». Сьогодні це вчиняють з Бучанським
міським головою, а завтра будуть чинити
свавілля по відношенню до кожного з вас.
Чому за два роки, поки Україна вмивається
кров’ю, ніхто не притягнув до відповідальності тих, хто йшов проти народу? Де Бойко,
де Клюєви та всі інші? Стосовно сьогоднішніх подій, то ми, як і в Коцюбинському, маємо справу із земельними інтересами. ГПУ
зараз кинули на те, щоб знищити Бучу або
«нагнути» керівників міста, щоб заволодіти
тисячами гектарів навколо Києва. Тому повторюю – ми стоїмо проти свавілля Прокуратури. Коли, нарешті, закінчиться для України 1937 рік? Коли припиняться «суди Вишинського»? Вся справа шита «білими нитками». Які такі сотні гектарів? Ми, як громадяни, повинні одностайно звернутися до
влади з вимогою: «Ми - проти свавілля! Не
розвалюйте громаду!» І не тільки до української влади, але й до західних послів з проханням розібратися з цими утисками місцевого самоврядуванняі громади.
Ольга Ваннікова,
матір 3 дітей, бабуся 5 онуків
Ми жили тут ще за часів, коли Буча була
зовсім іншою. Зараз ми бачимо місто, змінене на краще. Хтось каже про крадіжки. Подивіться лишень на тих, хто засідає
у Верховній Раді та в міністерствах – там
є кого саджати, бо там що не депутат, то
мільйонер або й мільярдер. А наших хлопців ми добре знаємо, ми бачимо їхню хорошу працю. Скільки корисного зроблено
в місті! Всюди квіти, до нас приємно приїжджати. Брехня навколо Бучі вже набридла. Люди самі можуть розібратись, що добре, а що ні. Не може бути дурною громада, яка упродовж 18 років довіряє міському голові. Люди не дурні! Ми відповідальні за наше місто, наших дітей і онуків. За
їхнє щасливе життя. Тож будемо стояти, як
граніт, на захисті наших інтересів і наших
очільників! Не можна вільний незалежний
народ ставити у безправне положення. Нам
треба лише бути активними і не розвішувати вуха на всякі брехні. Вірю, що з Божою
допомогою все буде добре.
Іван Лисенко, голова ОСББ
Федорук Анатолій Петрович, мер Бучі,
зробив реальні кроки, щоб покращилося
життя людей. Це побачили і відчули всі. Для
порівняння давайте подивимося на решту міст навколо Києва. Що трапилося там?
Чому там нічого не покращується? Чому там
нічого не робиться? Якщо казати про землю, то по ціні вона однакова навколо Києва – що в Бучі, що в Боярці чи Вишневому.
А Буча бурхливо розвивається. В чому причина? Відповідь одна: секрет у вмінні управляти. Якщо міський голова на своєму місці уміє господарювати, акумулювати ресурси, розпоряджатися ними, вміє здійснювати систему управління, то й маємо добрий
результат. На жаль, сьогодні ми стикаємося
з парадоксом, що такі справжні лідери громади не потрібні державі. Тому й маємо так
звану «справу 890 гектарів», яка насправді
шита «білими нитками». А шиє Прокуратура. Правильно сказав пан Давидюк, що ГПУ
зараз займається «безпредєлом». Тому ми
стоїмо не лише за Федорука, як ефективного управлінця; ми стоїмо в першу чергу проти свавілля. Юрій Луценко, який пройшов
Майдан, зараз є представником верховної влади України. Ми теж були на МайдаЗасновник: Бучанська міська рада
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ні і дали їм цю владу. Але як народ ми маємо
контролювати всі їхні дії. Саме тому ми зараз тут. І хочемо, щоб слідство відбувалося
відкрито, прозоро. Хочемо, що у цю «справу 890 га» була, нарешті, внесена ясність.
Сам міський голова Федорук неодноразово заявляв, що він за те, щоб Прокуратура
нарешті розібралася у цій справі і поставила у ній крапку. Коли ж деякі горе-активісти
кричать про «розкрадання» гектарів та їхнє
«повернення» державі, то це перекручення. Тому що землю не тільки не розкрадали, вона насправді була ефективно використана на користь громади. Тому ми, як громада міста, будемо пильно слідкувати за ходом розслідування і вимагаємо відповідного звітування від правоохоронних органів.
Віримо, що рано чи пізно крапку в цій справі буде поставлено. Тому наша акція, яка почалася під стінами Генпрокуратури, продовжується в суді і не закінчиться аж до досягнення повної ясності в цьому питанні.
Світлана Гордієнко,
громадский активіст
В такий час, як зараз, треба забувати все
дріб’язкове, малозначиме. Адже ми маємо справу зі спробою рейдерського захоплення цілого міста. І не одного міста, а цілої об’єднаної громади. Кожному кортить
прийти на готове і очолити те, до чого не
докладав праці. А зачіпка – банальна – забрати землю. І не задля розвитку громади,
а щоб просто продати. Місцеве самоврядування при таких підходах просто нищиться. В державі на словах декларується децентралізація, а насправді практикується ручний режим керування. За таких обставин
судовими засобами прагнуть усунути міського голову, якого обирали всією громадою. Ми стоїмо сьогодні за нашого мера і за
наше місто, яке неймовірно розбудувалося і
стало надзвичайно красивим, привабливим,
просто найкращим. Тому будемо набиратися сили і терпіння, бо нам треба перемогти.
Переконана, що ми обов’язково переможемо,
хоча, можливо, це не остання акція. Боротьба буде нелегкою і не швидкою, але ми здолаємо. Іншого вибору ми не маємо – або відстоємо місто для своїх дітей і онуків, або нас, як
міста, немає. Тож, обираємо гідність!
Андрій Блонський, учасник АТО
Я - корінний бучанець, служу в зоні АТО.
Сьогодні я приїхав з війни на війну, яке йде
проти дорогих мені людей, завдяки яким
ми на АТО виживаємо і маємо все необхідне, навіть питну воду. Вороги, які розхитують країну зсередини, ламають місцеве самоврядування. Але знайте, як це не
прикро, але завдяки ворогам України – зовнішнім і внутрішнім – ми стаємо згуртованими і міцнішими. Користуючись нагодою, дякую всім бучанцям за допомогу
українським військовим.
Роман Янковой,
депутат міської ради
Моя особиста думка: ми свідки наступу на
місцеве самоврядування. Також переконаний в неправильності обраного запобіжного
заходу проти Анатолія Петровича та Василя
Павловича. З цією земельною колізією можна розібратися у законний спосіб. Тим більше, що справа тягнеться вже понад десятиріччя. Через домашній арешт і відсторонення від посад місто, по суті, залишається без
своїх керівників, це його паралізує. Адже попереду – закінчення бюджетного року, опалювальний сезон, треба ухвалювати важливі рішення тощо. Хочу, щоб наші керівники
знали: вони не одні – громада їх підтримує.
Аліна Шаєва, громадянка
з обмеженими
можливостями пересування
Бажаємо нашому меру і секретарю міської ради міцно триматися і відстояти місто.
Бо корупціонери хочуть захопити «на халяву» землю нашої Бучі. Ми, як громадяни,
не дамо їм це зробити. Будемо захищатися
тел.: (044) 383-50-73 e-mail: buchanews@ukr.net

www.bucha-rada.gov.ua
Свідоцтво «Про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації»

з усіх сил.
Галина Джунь, голова житлового
кооперативу, депутат 5 скликань
Я приїхала на цю акцію під стінами ГПУ,
щоб захистити місцеве самоврядування,
нашого мера та секретаря міської ради. Я
не згодна з тиском правоохоронних органів на Бучу. Адже ми всі, як депутатський
корпус, у встановленому законом порядку, розглядаємо питання про розподіл земельних ділянок учасникам АТО та членам
загиблих воїнів. А зараз нам намагаються
«пришити справу», начебто ми, як місцева
рада, не маємо права цього робити. Ми тут
для того, щоб довести, що правда на нашому боці, на боці Закону України.
Світлана Музика,
представник бучанського
осередку Спілки жінок Київщини
Ми порадилися з громадськими організаціями Бучі і вирішили висловити власну позицію, виступивши проти тиску на
громадське самоуправління. Зараз ми ініціювали збір підписів проти цього свавілля, яке коїться навколо Бучі та її керівників. У спільному протоколі зазначено, що
ми не збираємося зупиняти нашу участь в
безстроковій акції. Серед учасників багато
громадян з інвалідністю, жінок, учасників
АТО, бізнесменів тощо.
Михайло Рябчун,
мешканець Бучі на інвалідному візку
Я приїхав на цю акцію, щоб захистити керівників нашого міста – Анатолія Петровича Федорука та Василя Павловича Олексюка. Ці люди - на своєму місці, вони господарники. За 18 років з селища Буча стала містом високого стандарту. Я дуже поважаю нашого мера, який завжди йде мені
назустріч у моїх потребах, як інваліда. Для
людей з інвалідністю в Бучі всюди будуються пандуси, надається своєчасна допомога. Хочеться захистити нашого голову
проти всіх наклепників, які сіють неспокій. Таких зловмисників треба зупиняти,
щоб не шкодили розвитку громади. Кожен
може зазіхати на готове, на цю лялечку європейського зразка. А ось працювати хоче
не всякий. Тому я буду їздити на всі акції на
підтримку наших керівників.
Микола Райчук,
голова Спілки афганців міста Буча:
Наша організація висловлює свій протест тиску, який здійснюється сьогодні на
керівництво міста, орган самоуправління. Ми підтримуємо голову Федорука Анатолія Петровича, секретаря Олексюка Василя Павловича. А також засуджуємо свавілля, що відбувалося вчора в Печерському
суді. Я хочу сказати, що рейдерська атака,
яка на сьогоднішній день насувається на місто, неприпустима. Анатолій Петрович повинен керувати нашим містом, адже ми його
обирали. Ніхто не має права відсторонювати його від роботи, так як не в їхній компетенції це робити.
Володимир Говоров, голова ради
ветеранів війни:
В Ірпінсько-Бучансько-Гостомельському
регіоні я з серпня 90-го року, був депутатом
в Гостомелі в 90-их роках. Змінювати командування під час бою, а країна знаходиться,
як і Буча, у війні, це означає створити хаос
в діях, що зрештою призведе до поразки.
На сьогодні я не бачу іншого командування,
окрім Федорука і Олексюка в якості очільників Бучі. Товаришу Генеральний прокуроре, виконуйте закон, припиніть політичний
тиск на керівництво міста Буча.
Михайло Наконечний,
Почесний громадянин міста:
Ми кожен день зростаємо кількістю дітей
як в дитячих садочках, так і в школах. У нас
їх дійсно дуже багато. І це одна із головних
проблем, яка сьогодні вирішується містом.

Це надзвичайно важкий і складний процес,
адже держава сім років тому відмовилась
від прямого фінансування розвитку освіти і
освітніх закладів України.
Сьогодні робиться багато, щоб наша Буча
задовольняла проблеми всіх дітей. Вони
швидко ростуть, і це прекрасно розуміє
міська влада, депутатський міський корпус.
Я переконаний, що саме під керівництвом
Анатолія Петровича міська рада, виконком
і громада міста здійснює потужні кроки вперед. Чи то повелося: як тільки людина починає робити щось добре, виникає чи біла, чи
чорна заздрість у людей.
Сумно, що навіть серйозні ЗМІ до наших
зібрань не допускають, а хотілося б, щоб не
тільки погане, але й добре висвітлювалося.
Я бажаю всім терпіння, наснаги і мужності.
Світлана Стадніченко,
голова ГО «Відгук»:
- Дорогі, шановні друзі! ГО «Відгук» це душа моя, це сенс мого життя. Це організація, про яку знають вже за межами
міста та нашої країни. Ми працюємо протягом 9 років пліч-о-пліч з міською радою.
І весь час відчуваємо підтримку. Нам допомагають і фінансово, і своїми порадами,
і привітними посмішками. Нещодавно я ще
стала головою осередку Спілки жінок Київщини. Днями спробували чинити тиск на
мене через голову обласної організації Спілки жінок Київщини. Було сказано, що Спілка жінок Київщини начебто підтримує якусь
з політичних партій. Скажу чесно – це неправда. Спілка жінок Київщини, «Відгук» не політичні організації. Ми не підтримуємо жодні партії. Якщо влада підтримує бучанський осередок Спілки жінок Київщини,
місцеву організацію «Відгук», то ми підтримуємо владу також незалежно від політичного окрасу. Тому не слухайте ці всі брехні,
якщо ви це десь почули.
Ми дуже вдячні Анатолію Петровичу. За
школу для дітей з обмеженими можливостями, таких навчальних закладів всього лише
три на всю Київську область. Як тільки ми
звернулися з пропозицією до міського голови, то жодних питань не виникало. Школу
переобладнали і під час реконструкції Анатолій Федорук був особисто присутній і контролював хід роботи. З Василем Олексюком, чесно кажучи, були різні у мене відносини: було і непорозуміння і навіть ворожнеча була, але ми порозумілися. І зараз він
- найліпший друг наших підопічних.
Василь Павлович і адресну допомогу надає, і «Відгук» підтримує. За останній рік
вже втомилася від всіх заходів, які ми організовуємо. Тому дуже дивуюся, коли чую різні
неправдиві слова. Хочу від організації «Відгук» вернутися до засобів масової інформації, щоб розміщували обґрунтовану інформацію, достовірну.
Олександр Тарасюк, учасник АТО:
Я, розвідник 34-го батальйону Збройних
Сил України, з криком душі. Я не місцевий,
родом із Луганщини, але коли біда прийшла в
мій дім, я жодної секунди не сумнівався і пішов воювати, натомість сепаратисти підірвали мій будинок. Після тяжкого поранення,
завдяки вам, побратимам і меру, я не став
черговим бомжем, мені виділили житло. Я
вдячний вам і не можу просто мовчати. Брати
сусідніх міст, громадські організації та прості
люди допоможіть нам, допоможіть Бучі. Я
пропоную: досить тільки збиратися, варто
вчинити акт непокори. 18 жовтня заблокувати дороги, раду, щоб у випадку відсторонення мера від посадових обов’язків, ніякі злочинці не потрапили у міську раду. Також варто заблокувати Печерський суд. Ми повинні показати свою силу. Піде Буча – підуть й
інші. Зрозумійте, не лише учасники АТО, афганці, у Бучі також є і малозабезпечені, і чорнобильці. Якщо приберуть Федорука, нічого ніхто не отримає. Тільки ми усі разом зможемо відстояти гідне життя у своєму місті на
чолі з обраним нами головою міста.
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