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Сьогодні Віктор Бархоленко був викликаний повісткою до слідчого СВ Ірпінського МВ. Як
мені стало відомо, його інкримінують злочини, які стосуються того невеличкого бізнесу,
яким він заробляє собі на життя. Конкретні
ше: Віктор на протязі тривалого
часу веде боротьбу з посадовими особами органів місцевого самоврядування, які через
корупційні схеми розкрадають державну та комунальну власність, а також нищать
природні ресурси Приірпіння під прикриттям прокуратури.

{jcomments on}Хочу нагадати як у 2008 році, коли він добряче допік цю банду, був
здійснений замах на його життя
, причому досі не встановлено нашими правоохоронцями хто це зробив і хто замовив, але
Віктор вижив. Коли їм не вдалося його знищити фізично, прокуратура з використанням
службового становища

почала нищити його бізнес. А саме, з 2008 року по 2011 рік прокуратура тричі подавала
позов до суду і вимагали знищити ті робочі місця, які він організував. Однак, суд все-таки
відхилив всі позови прокуратури. {yoogallery src=[/images/stories/news/2014/11]
effect=[fade] thumb=[rounded] width=[170] height=[128] title=[судові рішення] count=[4]
spotlight=[0] }

Ці позови подавали екс-прокурори Ірпеня Пашка Оніщенко та Андрій Шило. Останній має
родинні стосунки із знаменитим Пшонкою та є кумом Карплюка. Вже сьогодні йому знову
шиють справу про незаконне оформлення його бізнесу свіжеспеченим прокурором
Ірпеня Мирославом Пацканом, який також родич високопоставленої особи, депутата ВР
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України Валерія Пацкана.
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Продовження цих гонінь виглядає дещо іншим способом. А саме: «незалежний» часопис
«Пульсар», який утримується коштом Володимира Карплюка та Анатолія Федорука
провів «незалежне журналістське розслідування» з питань "корупційної діяльності"
Віктора Бархоленка.
В результаті цієї «заказухи» (в Ірпені є набагато цікавіші з погляду журналістики об’єкти
для розслідування) висмоктали з пальця якісь міфічні злочини та зробили повідомлення
до прокуратури Ірпеня. Прокуратура прискореними темпами провела «об’єктивну»
перевірку, відкрила кримінальне провадження та подала матеріали до слідчих органів
досудового слідства. Зі слів Віктора Бархоленка йому інкримінують таке, що не
піддається ні логіці, ні здоровому глузду. Тобто, правовстановлюючі документи на його
нерухомість начебто оформлені на іншу фізичну особу і за іншою юридичною адресою.
Яким це слід бути «гондурасом», щоб таке «замутити», воно ж і купи не тримається! Бо
те, що оформлено на іншу особу і за іншою адресою, то це просто інше майно і все. Але
така муть фігурує в справі, шитій хворобливою уявою доблесної прокуратури і
проникливих журналюг із «Пульсара». Чим би дитя не тішилося, аби спонсор не журився.

Володимир Паламарчук

P.S. Нагадую, саме за матеріалами Віктора Бархоленка і за його чисельними
зверненнями до державних органів влади та висвітлення цих матеріалів на телебаченні і
дійсно незалежними журналістами, такими, як Олена Жежера, були скасовані злочинні
рішення в Бучі про пеерведення земель лісового фонду до категорії забудови.
Сьогодні Віктором ставиться питання про скасування аналогічного рішення по Ірпінському
лісу та відповідальності всіх посадових осіб, як Бучі, так і Ірпеня, задіяних у цих схемах.
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