Тема номера: Припинимо дерибан землі!
Написав Narodnavolya
Середа, 13 червня 2007 16:08

Останнім часом спостерігається інформаційна активність всіх політичних сил з метою
перебрати на себе повноваження у вирішенні питань щодо забезпечення в державі
соціальноекономічної стабільності. Популістичні дебати в парламенті про турботу рідного
народу переростають іноді у бійки. Можу Вас запевнити, що хуліганські випадки слуг
народу, які атакують парламентську трибуну і, що захищають, це боротьба не за
інтереси народу, а за виживання кланів під різнокольоровими стягами всіх політичних
партій, які пройшли до парламенту з єдиною метою отримати контроль над тіньовою
економікою держави. В період дев’яностих років ми пройшли “прихватизацію” державно
та комунально власності, коли заводи, фабрики та інші державні підприємства штучно
банкрутували з подальшою приватизацією шляхом викупу за безцінь зацікавленими
особами. Початок двохтисячних років ознаменувався наступним кроком розкрадання
національного багатства народу, це – земля. Є ось тут ми бачимо солідарність в деребані
землі всіх політичних сил, як і синіх так і поморанчевих, а також жовтих, білих і навіть
історичнопринципових у цьому відношенні
червоних
.

Це тому, що торгівля батьківщиною є самим вигідним бізнесом в Україні, де замішані
“чисті руки” всіх політичних сил, а тіньові схеми спекулятивного ринку землі
контролюються та оберігаються державними структурами та судами. Навіть
загарбницькі набіги кочових племен татаромонгольського іга завдали меншої шкоди, ніж
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“законні” рішення органів місцевого самоврядування у сфері розпорядження земельними
ресурсами. Є як наслідок того: земснарядами намиваються піском нерестилища та плавні
русла Дніпра, знищуються під корінь лісові масиви, вилучаються землі державно
власності з користування Національноаграрного університету, змінюють цільове
використання земель сільськогосподарського призначення; і все це під котеджну та
комерційну забудову для грошовитих клієнтів за дольовою участю прокурорів, суддів,
депутатів щоб мовчали та прикривали злочинні дії місцево влади.

З вище зазначеного можна дати оцінку діям законодавчо та виконавчо влади за час
незалежності рідно Укра ни. Перший етап – “прихватизація” за безцінь об’єктів державно
власності (заводи, фабрики, підприємства) у відповідності до чого народу надано статус
рабів. Другий етап – “дерибан” національного багатства кра ни землі, що автоматично
переводить рідний народ в статус батраків. Історія ще не знала таких випадків, коли без
пролиття крові можна булоб загарбати державу та поставити цілий народ на коліна,
підкоривши їх в рабів, батраків, а людей похилого віку в жебраків. Але історія також не
знає таких випадків, коли б народ України не захищав би свої інтереси з вилами в руках
від загарбницьких дій темних сил.
То чи не час відродити вікові традиці нашого народу і повернути назад
награбоване та не чекати, поки наступним етапом будуть продавати нас та наших
дітей!
Повірте, всі цивілізовані шляхи припинити в законному порядку деребан землі я
пройшов. 15 лютого 2005 року під час проведення акці ї біля Секретаріату Президента
України Віктор Андрійович Ющенко особисто запросив мене до Секретаріату, де
відбулась розмова з його першим помічником О.Третьяковим. В ході розмови було
обіцяно, що найближчим часом за Указом Президента голови облдержадміністрацій
отримають розпорядження щодо проведення перевірок з розпорядження земельними
ресурсами на місцях. Як один з ініціаторів цього питання я увійшов до складу робочо
групи від Київсько облдержадміністраці з вивчення стану дотримання земельного,
лісового та природоохоронного законодавства при розпорядженні земельними
ресурсами в Ки вській області. Зокрема, перевірка на той час в селищі, а сьогодні місті
Бучі, виявила наступне:
- порушуючи всі законодавчі норми місцева влада вилучила землі лісового фонду з
власності держави та віднесла х в категорію забудови;
- масово розпочалась незаконна вирубка лісу;
- масово надавались земельні ділянки по півгектара і гектару у безкоштовну приватну
власність під забудову та ведення селянського господарства на територі лісу на одну
фізичну особу;
- ігноруючи переважне право місцевого населення на отримання земельних ділянок під
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будівництво місцева влада в особі Бучанського селищного голови Федорука, його
заступника Хоменка, завідуючо відділом архітектури Ткаченко та іншими зацікавленими
особами масово оформляли матеріали на отримання землі через підставних осіб. Ще
зовсім недавно згадані посадові особи бігали по Бучі в чунях з фігою в кишені, а зараз це
найбагатіша еліта нашого тридцятитисячного міста;
- земельна комісія та сесія Бучансько селищної ради так поспішали, що навіть не
звертали уваги на те, що заяви датовані пізніше ніж по ним були прийняті рішення; заяви
на землю пакетами писались однією рукою та підроблювались підписи;
- при питуванні деякі громадяни, на яких були оформлені земельні ділянки, не вірили у
факт існування землевпорядно документаці, оформлено на їхнє ім’я;
- фальсифікувались та підроблювались документи через які оформлялись десятки
гектарів на юридичні особи;
дал ці земельні ділянки складали в квадрати та через рекламні оголошення виносили на
тіньовий ринок землі.
Наведу декілька прикладів рекламних агенств з рубрикою “продаю”:
газета “AVISO” № 61”2004 року, сторінка 124
“Буча Лесная от 180 лес и луг, под коттеджную и комерческую застройку, тел.
2377276 Александр Гуляев”,

журнал “Дома Дачи” № 10 від 31.07.06 р. ст.18,

Буча 200 000 доларів, земельна ділянка 15 соток, ліс, тел. 8(044)3312142,
8(067)5006388.

(Коментар від себе – кожний громадянин України має право отримати у безкоштовну
приватну власність від 10 до 25 соток землі. Місцеве населення має перевагу. Однак,
влада на місцях, вкравши право своє громади, продає нашу землю через тіньовий ринок
землі даючи в грошовому, або земельному еквіваленті відкати до “верху”, щоб
забезпечити на декілька поколінь своє безбідне існування не порушуючи правила гри
неписаних законів узгоджених усіма політичними силами).в місті Українка ділки
збирали паспорти у “шабашників” з західної України начебто для отримання
заробітної плати за виконану роботу, насправді, без їх відома на них за
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паспортними даними оформили земельні ділянки.
И т. д і т. п.
Всі вище наведені факти були серійно оприлюднені в засобах масової інформаціі.
Зокрема, в центральних газетах – “Україна молода”, “Сегодня”, “Комерсант України” і
інші, на телеканалах “НТН”, “Ера”, “Інтер”, “Тоніс”, “ТРК Киїі”. Тобто, читали і бачили всі.
Повилазило та заціпило тільки прокурорам, суддям, есбеушникам, губернаторам, партіям
та народним обранцям – депутатам. Як ви гадаєте, чому? А тому, що всі вище
перераховані особи задіяні в злочинних схемах деребану та тіньового ринку землі. Це з
їхнього боку були спроби підкупити мене з метою припинити перевірку, а в разі моєъ
незгоди знайти в мене “випадково” зброю, наркотики або набоъ. Після того, як ми
підвели ряд справ під кримінальну відповідальність, заступник губернатора Київськоъ
області Кундрук ліквідував нашу робочу групу, а прокуратурою кримінальні справи
спущені на “тормоза”. А тому при даних обставинах громада Бучі вирішила вдатись до
радикальних дій та перекрити трасу і залізничну магістраль з вимогою припинити
дерибан та покарати злочинців. Після акціі я був запрошений першого разу до
Секретаріату Президента Украіни його радником Кочіном В.П. за присутністю прокурора
Киівськоі області Гайсинського Ю.Ж., прокурора Ірпеня Оніщенка П.В. та губернатора
Киівськоі області Жовтяка Є.Д., другого разу радником Гринником П.Д. З їхнього боку
були надані обіцянки ближчим часом вплинути на всі негативні процеси, що мають місце
навколо оборудок по землі. Така ж розмова відбулась і з новим губернатором Київськоі
області Ульянченко В.Д. Однак пройшов час, а поважні особи, представники Президента
України своі обіцянки перевели у цяцянки. Єдине, що змінилось за цей час в цьому
процесі, це ціни на землю зросли до астрономічних цифр, а народ втратив надію бодай
отримати хоча б декілька соток землі. Я переконаний, що спекулятивний ринок землі діє
та продовжує діяти за тіньовими схемами в бучі по всіх областях Східноі, Південноі так і
Західноі Украіни.
А тому, народе України, годі сподіватись, що наші політичні партії і Президент покладуть
край свавіллю та злочинним діям місцевоі влади. Не яскрава політична партія, а тільки
велика народна сила козацького роду українського народу, об’єднавшись, може
розчавити цю гадину та повернути назад награбоване. Наше громадське радикальне
об’єднання “Народна Воля” закликає вас згуртуватись для проведення
загальнодержавної акції непокори з вимогою припинити деребан землі, зберегти
навколишнє природнє середовище, повернути громаді землю та покарати злочинців.
Голова ініціативної групи громадського радикального об’єднання “Народна Воля”
Ексзаступник голови робочої групи від Київсько облдержадміністрації з вивчення стану
дотримання земельного, лісового та природоохоронного законодавства в Київській
області Депутат Ірпінської міської ради Віктор Бархоленко. P. S. За дорученням
Генеральної прокуратури України, прокуратура Київської області повідомила мене
листом № 05/1148 від 26.01.07 р., за підписом заступника прокурора Київської області
старшого радника юстиції А. Матвієць, про результати розгляду порушень земельного та
іншого законодавства на території Ірпёнського регіону. Не буду описувати всього
“словоблудія” на чотирьох сторінках в листі прокуратури але суть його полягає в тому, що
наша доблесна прокуратура не в змозі виявити і не вбачає складу злочину в діях
посадових осіб органів місцевого самоврядування за схемами деребану, які я наводив
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вище. Тобто,розкрадання національного багатства України відбувалось і продовжує
відбуватись, на думку контролюючого органу держави, чинно та благородно за повної
підтримки антикризової коаліції в парламенті.
Запрошуємо всіх патріотів українців, хто не хоче вважати себе тупим бидлом,
приєднатись до нашого руху “НАРОДНА ВОЛЯ” з метою збереження землі, лісів,
полів та річок від загарбницьких дій ненажерливої саранчі та у такий спосіб
відстояти майбутнє наших дітей.
Геть корупцію та злочинну владу!
Ганьба керівникам держави! Наші контактні телефони 8(050)5479391 Віктор
8(050)2568155 Святослав
8(095)2123818 Людмила

Законослухняні європейці навіть не підозрюють яка банда намагається
легалізуватись вступом до ЄС. І що потім очікує ЄС… “Народня Воля” виносить
подяку патріотам нашого краю Сергію та Ларисі (за зрозумылих обставин не називаю
їхніх прізвищ) за фінансування оформлення інтернет-сайту та видавництва газети
“НАРОДНА ВОЛЯ”. В наступному номері нашого видання та на сайті будуть оприлюднені
матеріалі з фотокопіями по фактах кримінальнах злочинів осіб та зацікавлених в
земельних аферах і відомих політичних героїв та діячив.
ДАЛІ БУДЕ…
Пропонуємо підтримати організацію “НАРОДНА ВОЛЯ” - р/р № 2600276022 в Ірпіньскіх
філії “Райффайзен Банк Аваль”, МФО банку 380805, отримувач - Київська громадська
організація “Народна Воля”, ід. код 35023409.
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