
Сьогоднішня передвиборча си-
туація у столиці підтверджує на-
явність змови влади, олігархів-за-
будовників та їхніх кандидатів. 
Команда Зеленського удає, ніби 
бореться проти Кличка і Ко, нато-
мість за кулісами ділять бюджет 
та посади в столиці, стаючи учас-
никами спільних корупційних обо-
рудок.

Кандидат від «Слуги Народу» Ве-
рещук намагається «освіжити» мос-
ти, але одночасно відмовляється 
від критики корупційної системи та 
непрофесійної моделі управління, 
яка склалась в місті Києві.

Кандидат Вакарчука – Притула 
– змагається своїми приколами з 
ляпами Кличка. А команда Тимо-
шенко, співпрацюючи із забудов-
никами, ніяк не підбере кандидата, 
щоб не зашкодити їм. 

Порошенко зі своїм кандидатом з 
Одеси – Гончаренком – чомусь бо-
рються не за киян і проти корупції, а 
«за зелені каштани».

Зі свого боку, на тлі повного дого-
вірняку цих «патріотів» з нинішньою 
корупційною владою зміцнюють 
свої позиції проросійські кандидати.

З огляду на це команда Громад-
ського руху «Рідна країна» прагне 
зупинити цей конкурс на найкра-
щий прикол про Київ. Ми прагнемо 
розслідувати реальний стан справ у 
Києві часів Черновецького – Попо-
ва – Кличка та запропонувати ефек-
тивний план дій для нашої столиці.

Проведення системного ауди-
ту діяльності влади щонайменше 
за останні 10 років із залученням 
не лише урядових структур, а й 
правоохоронних органів. Такий 
аудит буде ефективним лише за 
умови створення спеціальної слід-
чої комісії у Верховній Раді, яка б 
здійснювала контроль за його про-
веденням.

 Нагадаємо, що уряд Гончарука, 
який здійснював такий аудит, піс-
ля відповідного договірняку між 
Зеленським та Кличком навіть не 
оприлюднив його результати.

Визначення стратегії розвитку 
столиці із залученням насамперед 
киян, найкращих українських фа-
хівців та експертів.

Затвердження Генерального пла-
ну розвитку міста в інтересах киян, 
а не забудовників.

На підставі нового Генплану чет-
вертим кроком має стати зонуван-
ня територій із мораторієм на забу-
дову в історичній частині міста.

Визначення нового детально-
го плану забудови, який чітко пе-
редбачатиме високі європейські 
стандарти якості життя включно з 
дотриманням висотності, зручним 
доступом до шкіл, дитсадків та лі-
карень, наявністю транспортних 
розв’язок і автостоянок. Такий план 
забудови має бути затверджений 
на місцевому референдумі та не 
переглядатись без згоди громади.

Після того як буде визначена 
стратегія розвитку та чіткі правила 
для всіх суб’єктів господарюван-
ня, особливо забудовників, жоден 
міський голова чи міська рада без 
рішення громади не зможуть його 
змінити. Це єдина гарантія і запору-
ка того, що будь-хто, кого оберуть 
кияни на посаду міського голови, 
не діятиме в інтересах фінансо-
во-політичної групи чи клану, які 
стали спонсорами його виборчої 
кампанії. 

Кияни, а не олігархи, чиновники й 
забудовники повинні керувати сто-
лицею України!
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АФЕРИ КЛИЧКА: Метро «тріщить» 
під забудовами. Льодовий стадіон – 
чи новий ТЦ? Корупційні комунальні 
підприємства.
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або Про телевізійний патріотизм 
у сучасній Україні.
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А НЕ ОЛІГАРХИ,ЧИНОВНИКИ
Й ЗАБУДОВНИКИ!

Микола Томенко
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Метро – найпопулярніший вид 
транспорту в столиці, яким корис-
туються приблизно 1,4 млн паса-
жирів на день. Саме метро отри-
мує найбільше коштів з усіх видів 
комунального транспорту. Отри-
мує, але вони так і лишаються «під 
землею». Бо не бачать кияни ані 
поліпшення умов перевезення чи 
нових станцій, ані гідних заробіт-
них плат для працівників метропо-
літену.

Чому так сталося? 6 років тому 
виборча кампанія Кличка розпоча-
лась з обіцянок масштабної розбу-
дови метрополітену. За цей час не 
збудували жодної станції. Тільки 
ціна проїзду збільшилась на 400% 
– з 2 до 8 гривень. Для порівняння 

візьмемо країни близького закор-
доння, бо в Європі вже давно ви-
рішили транспортні проблеми. Так 
от, за ці ж 6 років у Мінську було 
відкрито 14 станцій, а в Москві – 41.

Ба більше, метрополітен випла-
чує борги за корупційні схеми, які 
були проведені ще за часів Черно-
вецького, бо команда Кличка не 
спромоглася захистити інтереси 

киян. Ця безвідповідальність кош-
тувала 2 млрд гривень.

Проте на землі «все добре» – над 
тунелем метро біля станції «Шу-
лявська» будують 40-поверховий 

житловий комплекс, над станцією 
метро «Житомирська» та захисній 
зоні метрополітену будують сьо-
годні офісний центр з паркінгом, 
біля станції метро «Оболонь» буду-

ють ЖК Obolon Plaza – і таких при-
кладів багато. Наче й забули вже іс-
торію з будівництвом над станцією 
метро «Героїв Дніпра», коли буді-
вельники пробурили діру в підзем-
ний вестибюль, від чого з’явились 
тріщини в стінах і серйозна загроза 
безпеці працівників та пасажирів.

Очевидно, що столичній владі на 
чолі з Кличком не вигідно будувати 
метро, значно більше вони заро-
бляють, коли роздають земельні ді-
лянки над станціями забудовникам!

Для нашої команди Громадсько-
го руху «Рідна країна» буде прі-
оритетним завданням розвивати 
найпопулярніший транспорт се-
ред киян і розпочати інтенсивне 
будівництво станцій метро, а не 
шоу-мостів чи фонтанів.

Міський голова Віталій Кличко напередодні 
виборів розігнав колесо корупції на повну. 
Омріяна спортивна арена – Льодовий стадіон 
на станції метро «Іподром», на який кияни че-
кають багато років, так і залишиться мрією. 

 Роками міська влада обіцяла, а громад-
ськість очікувала, що на місці недобудова-
ного спортивного об’єкта буде створено 
найбільший за територією спортивний комп-
лекс – доступний не лише для професійних 
спортсменів, а й для всіх киян. Ця територія 
сьогодні є чи не єдиною, де можливо роз-
будувати якісну спортивну інфраструктуру. 
Натомість «УДАР» на чолі з Кличком разом 
з фракціями Порошенка «Європейська Солі-
дарність», Тимошенко «Батьківщина» та «Єд-
ністю» Омельченка зруйнували всі сподівання 
киян. Внаслідок чого ми матимемо не один з 
найбільших спортивних комплексів, а один з 
найбільших торгово-розважальних центрів, 
а в ньому, для замилювання очей, – зал для 
баскетболу та хокею. 

Як ця афера вдалася? Кличко та його 
фракція «Європейська Солідарність» у сто-
личній міськраді пролобіювали інтереси ком-

панії з групи забудовника Вагіфа Алієва та 
дозволили підконтрольному йому ТОВ «Укр-
соцстроінвест» ще 10 років зводити на місці 
недобудованого Льодового стадіону «багато-
функціональний об’єкт, що містить спортивну 
арену». 

Слід нагадати, що ще у 2016 році Київра-
да розірвала інвестиційний договір із забу-
довником через невиконання ним своїх зо-
бов’язань, але вже у 2020 Кличко натиснув на 
депутатів, умовивши їх стати на бік «горе-ін-
вестора». Тож ТОВ «Укрсоцстроінвест» було 
продовжено термін «здійснення інвестиційно-
го внеску» щодо будівництва до 26 березня 
2030 року. 

Як відомо, ТОВ «Укрсоцстроінвест», що 
входить до групи «Мандарин Плаза Груп» на 
чолі з Вагіфом Алієвим, на місці недобудова-
ного Льодового стадіону збирається побуду-
вати ТРЦ «Південний». Так «спортивний мер» 
зливає спортивні об’єкти. Якщо нинішня сто-
лична влада не здатна вимагати від інвестора 
повноцінний спортивний комплекс, територію 
потрібно забрати та виставити на чесний аук-
ціон, а вторговані гроші проінвестувати само-
стійно у розвиток масового спорту в Києві.

 АФЕРИ КЛИЧКА:

МЕТРО «ТРІЩИТЬ» 
ПІД ЗАБУДОВАМИ

Метрополітен виплачує борги 
за корупційні схеми, які були 
проведені ще за часів Черновецького, 
бо команда Кличка не спромоглася 
захистити інтереси киян

ЛЬОДОВИЙ СТАДІОН – ЧИ НОВИЙ ТЦ?

НОВИЙ ТЦ
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Мости в столиці – одна з найпри-
бутковіших корупційних складо-
вих. Їх у Києві налічують близько 
60, але сумно відомими аферами, 
які завдали колосальних збитків 
столичному бюджету, стали Шу-
лявський та Подільсько-Воскре-
сенський мости.

У червні 2018 кошторис на ре-
конструкцію Шулявського мосту 
визначили у сумі 598 мільйонів 499 
тисяч гривень, а ціна в договорі 
зазначена як «динамічна».

У жовтні 2019 – кошторис збіль-
шено майже до мільярда гривень.

А 28 грудня 2019 – «Дід Мороз» 
Кличко відкриває реконструйова-
ний Шулявський міст.

Вже у березні 2020 року новий 
кошторис на реконструкцію Шу-
лявського мосту складав майже 2 
мільярди гривень.

Але найдивніше відбулось у 
серпні 2020 – на Шулявському 
мосту зрізали той асфальт, який 
постелили за наші гроші та який у 
грудні 2019 так урочисто відкрив 
Кличко, і почали стелити новий.

Про те, що зводять міст «дру-
зі» мера давно розповіли журна-
лісти-розслідувачі. Затягування 
будівництва та, власне, неякісне 
будівництво мало б привернути 
увагу правоохоронних органів, а 
ті – давно зупинити цю мільярдну 
аферу з бюджетними грошима. 
Однак на відміну від киян, поліція 
та інші правоохоронні органи не 
бачать корупційних схем влади на 
чолі з Кличком.

КОРУПЦІЙНІ КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА

МІЛЬЯРДНІ ОБОРУДКИ НА МОСТАХ

Щороку комунальні підприєм-
ства Києва завдають збитків бю-
джету столиці на мільярди гри-
вень. Саме вони сьогодні стали 
ключовими фігурантами коруп-
ційних схем та відмивання коштів 
для столичної влади, їх сьогодні 
налічують 222, а на керівні поса-
ди призначають друзів Кличка та 
його спонсорів.

У 2018 році комунальні підпри-
ємства завдали збитків бюджету 
на суму понад мільярд гривень. У 
2019 році вона зросла до 1,5 млрд 
грн.

Після аварії з витоком газу київ-
ська влада в один голос кричала, 
що АТ «Київгаз» – це приватна ком-
панія і до аварії влада не причетна. 
Та це не відповідає дійсності.

Контрольний пакет належить 
Київській територіальній громаді, 

а не лише кіпрським чи іншим іно-
земним прокладкам, а її очільник 
Віталій Кличко делегував на ке-
рівництво Андрія Вінграновсько-
го – чоловіка депутатки від ОПЗЖ 
Льовочкіної, сестри давнього со-
ратника Кличка й правої руки Яну-
ковича Льовочкіна! А Ви й досі 
вважаєте, що Києвом керують па-
тріоти-майданівці з партії «УДАР», 
яку Кличко знову очолює?

Наша команда Громадсько-
го руху «Рідна країна» домагати-
меться, щоб історія з переданням 
нинішньою владою комунальних 
підприємств родичам олігархів та 
соратникам Януковича стала пред-
метом аудиту та розслідування 
правоохоронцями. Окрім того, ко-
мунальні підприємства потребують 
суттєвого скорочення та створен-
ня дієвих наглядових рад замість 
нинішніх «смотрящих» від влади.

ХТО ВИННИЙ?

Цей міст, який фахівці називають 
мостом «з нізвідки і в нікуди» розпо-
чали будувати ще в 90-х. За майже 
30 років змінився Київ, але влада 
так і не змогла пояснити, як новий 
міст забезпечить комфортний рух з 
Троєщини і Воскресенського маси-
ву на Поділ.

Натомість з початку будівництва 
витрачено майже 5 мільярдів гри-
вень з бюджету, а для завершення 
будівництва потрібно ще близько 7 
мільярдів.

Нацполіція в травні 2019 року 
розпочала досудове розслідування 
щодо можливого розкрадання ко-
штів на суму 80 мільйонів гривень 
під час добудови мосту. Право-
охоронці зазначили, що службові 
особи розпорядника бюджетних 
коштів, генпідрядника та ще двох 
підприємств налагодили схему 
розкрадання бюджетних коштів 

шляхом завищення обсягів та вар-
тості робіт.

А журналісти зі свого боку 
знайшли ще й зв’язок між «смотря-
щими за Києвом від Черновецько-
го» Комарницьким, Тищенком та 
мером Кличком.

Крім того, сьогодні мешканці ру-
санівських садів б`ють на сполох. 
Виявляється, тепер до Троєщини 
міст не дійде, а зупиниться на Ру-
санівці. А поряд в урочищі Горба-
чиха, яке є під захистом Бернської 
конвенції, але не під захистом сто-
личної влади, оскільки друг мера 
Ігор Ніконов зібрався будувати там 
багатофункціональний комплекс. 
На одному з сайтів про будівниц-
тво зазначено, що в заповідній 
зоні збираються звести 17 будин-
ків. Тому міст сьогодні будують не 
для того, щоб допомогти киянам 
розвантажити трафік чи щоб жите-

лям троєщинського масиву стало 
простіше доїхати на правий берег, 
а щоб спочатку могла заїхати бу-
дівельна техніка, а вже потім меш-
канці елітних новобудов Ніконова 
в заповідній зоні мали персональ-
ну переправу на правий берег, від 
чого очевидно ціна за метри ква-
дратні буде космічною.

Попри обіцянки Кличка про 
«метро на Троєщину в 2020 році», 
проєкт лінії досі ніхто не проде-
монстрував – ні в плані мосту, ні 
окремо.

 Наша команда Громадського 
руху «Рідна країна» ініціюватиме 
перевірку витрат коштів зі столич-
ного бюджету на будівництво Шу-
лявського та Подільсько-Воскре-
сенського мостів. Також необхідна 
фахова експертиза та доопрацю-
вання проєкту Подільсько-Воскре-
сенського мосту.

Подільсько-
Воскресенський міст

Шулявський 
міст

wikipedia.org

focus.ua
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До Дня Незалежності команда 
Громадського руху «Рідна краї-
на» презентувала свій оновлений 
просвітницький проєкт.

Під час презентації голова «Рід-
ної країни» Микола Томенко пред-
ставив друге видання навчального 

посібника «Україна: історія Кон-
ституції», в якому зібрані та проа-
налізовані всі проєкти Конституцій 
держави – від написаної Пилипом 
Орликом до нині чинного Основно-
го закону.

Крім того, протягом презентації 
учасники обговорили важливість 

пропагування популярної версії 
нашої історії. Йшлося також про 
нові методики роботи шкіл, бібліо-
тек та музеїв в нових карантинних 
умовах.

Микола Томенко повідомив, що 
всі дитячі бібліотеки Києва отри-
мають друге видання навчального 

посібника «Україна: історія Консти-
туції» та 3 версії «Українського що-
річника» від Фонду «Рідна країна».

Він також подякував колекти-
ву Національної бібліотеки для ді-
тей за співпрацю та організацію 
ЗУМ-презентації для дитячих біблі-
отек Києва.

“ВИВЧАЙ ВЛАСНУ ІСТОРІЮ,
ШАНУЙ НАШУ КОНСТИТУЦІЮ,

ЛЮБИ РІДНУ КРАЇНУ – 
УКРАЇНУ!

КУДИ ЗНИКЛИ МЕЦЕНАТИ, 
АБО ПРО ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ПАТРІОТИЗМ 
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Триває руйнування Національного худож-
нього музею. Заклад були вимушені закрити 
через обвал портика. Нагадаємо, що дві ро-
дини – Терещенків та Ханенків – були голов-
ними меценатами створення та наповнення 
одного з найбільших та найстаріших музеїв 
країни, який було відкрито в далекому 1904 
році.

 Для прикладу, лише родина Ханенків пере-
дала до музею 3 тисячі 145 експонатів зі своєї 
приватної колекції. Будьмо уважні: не вистави-
ла на тижневий огляд народу свою приватну 
колекцію, а безкоштовно віддала головному 
музею Києва!

Отож, що сталося з українським меценат-
ством за 116 років?

Тоді, за часів Російської імперії, українські 
бізнесмени та громадськість спромоглися 
створити унікальний музей в Києві, а нині, за 
часів незалежної України, влада і бізнесмени 
не можуть його бодай реставрувати.

Команда ГР «Рідна країна» провела акцію «7 
чудес Києва» у 2013 році, де окрім переможців 
було визначено 3 спецномінації. Національний 
художній музей було визначено таким, що по-
требує негайної реставрації!

За останні 7 років ми зверталися з цього при-
воду до трьох президентів, п’ятьох прем‘єр-мі-
ністрів та п’ятьох міністрів культури. Пропону-

вали й меценатам проявити патріотизм і любов 
до Києва та долучитися до української справи.

ЗА ЦЕЙ ПЕРІОД:

Ахметов і Пінчук купили собі одні з найдо-
рожчих маєтків у світі, у Франції та Великій 
Британії.

Медведчук і Косюк – одні з найбільших у сві-
ті яхт.

Віталій Кличко позичив братові в США май-
же 10 мільйонів доларів.

Ексміністр культури, молоді і спорту Боро-
дянський розмістив свої 5 млн євро у Швей-
царському банку.

Про закордонну нерухомість Януковича, 
Порошенка і Зеленського ви й самі знаєте.

Отож, сучасний український «патріотизм» 
від влади та олігархів це:

на своїх каналах за наші гроші (бо їхні пар-
тії фінансуються з бюджету) розповідати про 
свою любов до України та водночас інвестува-
ти в економіку, освіту, охорону здоров‘я, куль-
туру інших держав.

А ми ж продовжуємо сповідувати щоден-
ний патріотизм і пропагувати та підтримувати 
нашу історію, культуру, туризм, природу без 
бюджетних коштів. 

Наша команда ГР «Рідна країна» переко-
нана, що справжній патріотизм – це любити 
Україну не лише до глибини душі, а й до глиби-
ни власної кишені!

Національний художній музей

kyivmaps.com

fakty.ua

Микола Томенко


