Ми не можемо спланувати життя. Все, що
ми можемо, так це бути відкритими до нього.
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Служба безпеки
затримала активістів
угруповання «Білі леви»
На території міста Кропивницький та області діяла злочинна група. До складу групи
"Білі леви" входили двоє діючих
співробітників установи виконання покарань — організатори
групи, та учасники футбольного
фан-клубу. До своєї злочинної
діяльності вказані особи також
залучали неповнолітніх. Злочини
вчинялися під гаслами боротьби
з потенційними педофілами, при
цьому встановлено, що один із
організаторів групи перебував у
інтимних стосунках із неповнолітньою.
Одним із потерпілих виявився
неповнолітній, якого «Білі леви»
жорстоко побили та принизили,
знявши все це на камеру та виклавши відео зі знущаннями в
Інтернет. Загалом слідством уже
встановлено 14 постраждалих
осіб, але і це ще не остаточна
цифра.
"Учасники угруповання перебували у якості співмешканців із
дівчатами, яких вони використовували як «наживку». Постає питання, хто педофіл. Система була

така: дівчина в соціальній мережі
викладає відверте фото, щоб їй
почали ставити "лайки" чоловіки.
Це угруповання відслідковувало,
хто це, дізнавалися номер мобільного телефону. Дівчина телефонувала та визначала місце, де
мають зустрітися. Зазвичай, біля
лісових насаджень", — повідомив начальник слідчого відділу
прокуратури Кіровоградської області Сергій Чеботарьов.
За результатами проведення
14 санкціонованих обшуків, у підозрюваних виявлено та вилучено
знаряддя вчинення злочинів: бейсбольні бити, балаклави, смартфони, планшети та комп’ютерна
техніка, що використовувалася
для організації та координування
дій учасників. Крім того, вилучено
емблеми угрупування, що подібні до свастики, грошові кошти,
які були предметом злочинних
дій групи. Протиправні дії вказаних осіб також підтверджують
результати судово-медичних
експертиз і покази свідків та
потерпілих осіб.
Закінчення на 3 стор.
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У центрі міста
незаконно обрізають
гілля дерев

3 березня, на розі
вулиць Шевченка та
Пашутінської "Кіровоградобленерго"
здійснювало незаконну обрізку дерев.
За процесом нищення дерев спостерігали
журналісти, а пізніше
приєднався і голова
фракції ВО "Свобода"
Сергій Капітонов.
Робітники пояснили,
що виконують вказівки свого керівництва.
Присутній
депутат
Сергій Капітонов на

місці зателефонував
начальнику головного
управління житлово-комунального господарства Віктору Кухаренку
і поцікавився, чи на законних підставах відбувається обрізка дерев
на вищевказаних вулицях. В телефонній розмові Віктор Кухаренко
повідомив, що перед
виконанням робіт обленерго повинно було
повідомити та узгодити з керівництвом КП
"Благоустрій"
плани

та графіки з обрізки
дерев. Про вищезгадані роботи обленерго
не повідомило міську
владу, з чого випливає,
що обрізка дерев по
вулицях Шевченка та
Пашутінській відбувається незаконно. Депутат міської ради Сергій
Капітонов
попросив
Віктора Кухаренка повідомити спецінспекцію
про вищезазначене адміністративне правопорушення для складання протоколу. Віктор

Кухареннко пообіцяв
зв'язатися з Андрієм
Максютою, начальником спецінспекції. Але
представник
спецінспекції так і не з'явився
на місце події.
Якщо раніше незаконна обрізка дерев
здійснювалася
вночі
потайки, то зараз це
відбувається серед білого дня. І чому відповідні контролюючі органи просто закривають
очі на дану проблему?
Оксана Мицикова

Питання щодо подорожчання
маршрутного таксі ще не закрите

І знову ми повертаємось
до питання щодо підвищення
вартості проїзду в маршрутному таксі Кропивницького.
Мешканці міста не погоджуються з тим, що зараз їм доводиться сплачувати 4,50 грн,
оскільки ціна не виправдовує
якість послуг перевезення.
Наприклад, у вечерній час,
коли містянам потрібно доїхати з роботи додому, маршруток або ж майже немає,
або вони занадто переповнені, так що втиснутися майже
неможливо. І це при тому, що
згідно з нормативами, стоячих місць всього 4. За нову

вартість графік та інтервал
руху маршрутних таксі повинен дотримуватися чітко.
«Так, 16 лютого виконком
міської ради прийняв рішення
стосовно підвищення ціни на
проїзд у громадському транспорті.
І з 20 лютого управління
транспорту терміново уклало
з усіма перевізниками додаткові угоди щодо нової вартості проїзду та GPS-контролю
за маршрутними транспортими засобами. Цього ж дня
відбулася погоджувальна нарада у секретаря міської ради
Андрія Табалова, на якій по-

рушувалося питання стосовно рішення виконкому щодо
нової вартості проїзду в громадському транспорті. Але
ж, незважаючи на такий резонанс у суспільстві, попри те,
що багато депутатів були відверто незадоволені такими
рішеннями, секретар та депутати міськради не дійшли
порозуміння в цих питаннях.
І фактично єдиною людиною,
яка могла тоді зупинити цей
процес, була головна посадова особа — міський голова,
який перебував у відпустці.
Закінчення на 3 стор.
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"С е с ія, щ о н е в і д б у л а ся":
як це було насправді

Вже другий тиждень триває обговорення роботи міської
ради. Спричинило такий розголос провалене засідання сесії 21
лютого. "Переломне" засідання
депутати між собою називають
"сесія, яка не відбулася". "Трибуна" вирішила дізнатися, чому
восьма сесія міської ради завершилася, не розпочавшись.
Заплановане на 21 лютого засідання сесії мало відбутися без
міського голови. Він надав секретарю міської ради проект порядку
денного та поїхав у відпустку. 20
лютого відбувалася погоджувальна нарада. На ній, як розповів депутат фракції ВО "Батьківщина"
Олександр Цертій, порозуміння
між депутатами та секретарем не
було від самого початку. Дебати
призвели лише до внесення до
порядку денного проекту рішення
щодо зниження ставки єдиного
податку для ІІ групи підприємців
спрощеної процедури оподаткування з 20% до 10%. Але все одно
таке надзвичайно важливе питання поставили 29 номером. Тобто,
очікувати його розгляду на першому засіданні було марно.
Наступного дня сесія почалася як звичайно. Військовим вручили державні нагороди, депутати
заслухали виступи жителів міста.
Усе змінилося після першого
голосування: проект порядку денного, затверджений Андрієм Райковичем, не набрав достатньої
кількості голосів. Демократична
частина депутатського корпусу
відмовилася голосувати. Однак,
на заміну цьому Олександр Цертій запропонував альтернативний
проект порядку денного, в якому
містилося лише 4 питання: депутатські запити, матеріальна допомога громадянам міста, скасування рішення виконкому щодо
підвищення вартості проїзду в
громадському транспорті та зменшення ставок єдиного податку.
"Запропонований проект порядку денного складався із 4-х
питань, тому що ці питання є
настільки резонансними, актуальними, що вони в будь-якому
випадку мали б розглядатися на
початку сесії. Наша позиція полягала в тому, щоб ці 4 питання
обов’язково були першими в порядку денному. Ніхто не заперечував проти того, щоб потім до цих
4-х питань додавалися інші важливі питання з тих 100, які були
у порядку денному. Але за основу ми мали взяти такий порядок
денний, де вони обов’язково були
на початку списку", — розповів
кореспонденту "Трибуни" депутат
від ВО "Батьківщина".
Але секретар міської ради не
поставив на голосування пропозицію депутата. Він заявив, що це ні
до чого, оскільки три з цих питань і
так були в порядку денному.
«Я розцінюю це як ігнорування
ініціативи депутатів. Є Закон України "Про статус депутатів місцевих
рад", в ньому чітко написано, що
усі пропозиції депутатів щодо порядку денного, щодо проектів рішень мають розглядатися під час
сесії і ставитися на голосування.
Цього не було зроблено. Андрій
Табалов заявив, що керується регламентом. Але крім регламенту,
ще є закони України. Регламент
— це всього лише документ, який

ного секретарем порядку денного
з'явилися додаткові питання. Деякі програми та проекти рішень
не були погоджені на засіданні
комісій та виконавчого комітету.
Про це заявив депутат фракції
Радикальної партії Олега Ляшка
Сергій Бойко: "Наша фракція не
голосувала за порядок денний,
тому що включили питання, які не
витримали законодавчі процедури про публікацію за 20 днів. Три
програми не обговорювалися на
виконкомі, а це порушує закон про
місцеве самоврядування".
Ще одна перерва , що тривала, більше, ніж годину, не змінила
ситуацію. За цей час демократична частина депутатів підготувала
друкований варіант порядку денного. Але депутат фракції "Опозиційний блок" Анна Ніжнікова обу-

прописує більш детально процедурні моменти. І те, що не поставили на голосування нашу пропозицію, яка була підготовлена
депутатами ВО "Батьківщина", ВО
"Свобода", "Об"єднання "Самопоміч" та Радикальної партії Олега
Ляшка, є приниженням. Але ми
сприймаємо це як просто ігнорування нашої позиції", — розповів
Олександр Цертій.
Секретар міської ради оголосив перерву для того, щоб обговорити ситуацію з головами фракцій,
але знову ж таки компромісу не
досягли. Вдруге поставлений на
голосування порядок денний, затверджений міським головою, не
набрав потрібної кількості голосів.
Атмосфера ставала гарячішою,
тому що Андрія Табалова почали
рилася, що у альтернативному
проекті було лише 4 питання, хоча
депутати не заперечували, що
можна додати ще. Одним із основних аргументів секретаря були запевнення, що міський голова затвердив та має виключне право
формувати порядок денний.
"Усі питання мають вирішувати на погоджувальній нараді депутати разом із секретарем, оскільки саме депутати затверджують
порядок денний. Міський голова
формує порядок денний, залежно
від пропозицій виконавчих органів
та депутатів. Формування порядку
денного не передбачає, що тільки він є його створювачем і ніхто

звинувачувати у неспроможності
провести засідання міськради без
Андрія Райковича.
Це прокоментував голова
фракції ВО "Свобода" Сергій Капітонов: "На сьогоднішній день,
на жаль, Ви не можете провести
засідання. Коли Ви йшли на посаду секретаря, Ви анонсували,
що зберете більшість із близько
30 депутатів. Сьогодні ми побачили цих 30 депутатів у кількості
16 осіб. Це свідчить про те, як Ви
на посаді секретаря міської ради
працюєте з депутатським корпусом. Те, що на засідання даної
сесії не з'явились деякі депутати,
про що Ви зазначили, свідчить
про неналежну організацію роботи секретаря міської ради".
Окрім того, до запропонова-

не може впливати на цей процес.
Затверджують та визначають доцільність саме депутати", — розповів Сергій Бойко.
Після численних суперечок
секретар оголосив перерву на
невизначений термін. Для Андрія Табалова засідання було
провальним. Протягом усього
засідання секретар не спромігся
опанувати ситуацію, та наприкінці
взагалі розгубився. І це було дуже
добре видно.
За тиждень, 28 лютого, секретар міської ради намався знову
скликати сесію. Але повторив ті
самі помилки і не зміг домовитися
з чотирма депутатськими фракціями.
Тепер усі депутати чекають
повернення міського голови з відпустки. Кореспондент "Трибуни"
поцікавився у депутата фракції
"Об'єднання "Самопоміч" Володимира Смірнова, що може змінити
міський голова. "Міський голова
"зніме корону" і буде розмовляти
з іншими депутатами. Те, що не
зробив Табалов. Секретар мав
би поставити на голосування пропозицію депутата Олександра
Цертія. Якщо б вона не набрала
достатньо голосів, треба було
продовжувати шукати компроміс
і знаходити його. А Табалов діяв
наче по зазделегідь прописаному для себе сценарію. А такого ж
не буває. Міський голова у цьому
плані гнучкіший. А він (Табалов)
начебто намагається використовувати своє службове положення:
"От я такий секретар і маю владні
повноваження, я так хочу!".
Також Володимир Смірнов
розповів про нову систему просування проектів рішень, яка прийшла разом із призначенням Андрія Табалова.
"Нові ініціативи, нові ідеї ніяк
не впроваджуються. Приходиш із
якимись ініціативами — блокують.
І мова зараз така: якщо хочеш
якусь ініціативу, йди спочатку до
Табалова , з ним розмовляй. І він
вирішить — давати добро, чи ні.
Демократична частина депутатів
такий підхід не сприймає", — заявив депутат від "Об'єднання "Самопоміч".
Що ж у результаті? Невідомо,
коли депутати дійдуть спільної
думки з секретарем. Але не зрозуміло, чому й секретар так противиться ідеям депутатів. Скасування рішення виконавчого комітету
про підвищення вартості проїзду у
маршрутках — це надважливе питання для жителів міста. А міська
рада має працювати саме в інтересах містян, які їх обирали.
Колишній секретар міської
ради Сергій Бойко навіть висловив думку, що така діяльность
міської ради не ефективна. А
якщо міська рада не працює, її
варто розпускати і проводити нові
вибори. Та чи на часі це? Секретар міської ради йшов на посаду з
більшістю, але менше, ніж за пів
року, втратив її. А от намір гнути
свою лінію все одно тримає при
собі. Керуючи в такому стилі, він
не тільки більшість може втратити, а й свою посаду. Навряд чи
мешканці Кропивницького скажуть йому «дякую» за нові вибори
та відсутність розгляду надважливих питаннь протягом тривалого
часу.
Наш. кор.
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Питання щодо подорожчання
маршрутного таксі ще не закрите

Продовження 1 стор.
Виконував обов’язки міського голови на той час Андрій
Табалов, тому саме він несе
відповідальність за те, що 20
лютого нічого не було зроблено, щоб призупинити дії щодо
укладання додаткових угод
з перевізниками», − зазначає депутат міської ради від
ВО "Батьківщина" Олександр
Цертій.
Якби не були підписані ці
додаткові угоди, то на сесії
міської ради депутати могли
просто скасувати рішення виконкому, і перевізники вже не
мали б жодної підстави вимагати 4,50 грн. з пасажирів.
Але, виявляється, і це ще
не все. Жителі Кропивницького обурені небезпідставно,
оскільки за підрахунками експертів, проїзд у маршрутному
таксі мав би коштувати − задумайтесь на хвилинку − 3
гривні 13 копійок.
Інга Дудник, виконавчий
директор громадської організації «Теріторія успіху», зазначає: «Під час розрахунку
ми опирались на наказ Міністерства транспорту та зв’язку
№ 171 від 17.11.2009 «Про
методику розрахунку тарифів
на послуги пасажирського
автомобільного транспорту»,
тобто на методичні рекомендації для встановлення тарифів на перевезення. Крім
того, використовували інформацію, яка є у відкритих дже-

релах. Міська рада надала
нам розрахунки перевізників.
Головна проблема цих розрахунків у тому, що там немає жодної «живої» цифри. Я
маю на увазі, що там усі цифри взяті «зі стелі», тому що
жодна структура не здійснює
ані обліку пасажиропотоку, ні
кілометражу, який проїжджає
машина, ні кількості рейсів,
які виконуються. Вони (перевізники), коли розраховували,
не брали до уваги розрахунки
пасажиропотоку мікрорайону
чи території, які вони обслу-

говують.
Наприклад,
Харківський
народний університет міського господарства у дослідженні, яке він проводив,
відштовхувався від кількості
посадкових місць у маршрутних таксі (а це дуже точна
цифра), потім брав понижуючий коефіцієнт, від 0,9 до 0,6,
і таким чином розраховували кількість пасажирів, яких
вони перевозять. Це не має
жодного відношення до тієї
реальної кількості пасажирів,
яку обслуговують маршрути.

Крім того, не враховано, що є
пасажирообмін. Мається на
увазі, що наші перевізники
розраховують маршрут таким
чином, що пасажир сів у точці
А і вийшов у точці Б, а саме
− із початкової точки до кінцевої. А так рідко буває. Тобто,
таким чином вони занижують
пасажиропотік».
Слід наголосити також на
деяких фіктивних розрахунках, які допустили перевізники. Компанія «Автолегіон»
врахувала пасажирів неіснуючого 20-го маршруту, але

все одно їхні дані на 50% занижені. Та розрахунки подані
не лише за 20-м маршрутом,
а і за 118-м та 126-а, які на
сьогодні також не обслуговують містян.
Наступний фактор — це
те, що перевізники взяли в
розрахунок, що вони не 365
днів на рік обслуговують місто, а тільки 343 дні. Виходить,
майже місяць вони не збираються возити пасажирів при
тому, що витрати планують.
Громадська
організація
«Територія успіху» також зазначає, що витрати на ремонт у ПП «Паритет-Сервіс»
та «Укравтоінвест» набагато
більші, ніж у решти перевізників. Ці підприємства вказують значно вищі ціни на проведення техобслуговування.
А норматив витрат у «Автолегіону» в 1,8 рази вищий,
ніж у інших компаній. Окрім
того, дуже багато питань по
кілометражу, який проїжджає
маршрутне таксі. І по кількості тих машин, які виходять на
маршрути.
Як бачимо, перевізники
намагаються багато чого від
нас приховати, щоб збільшити свої статки.
Але, як і раніше жителі були незадоволені якістю
послуг, так і зараз. То що ж
змінили перевізники тим, що
підняли ціну на проїзд, залишається незрозумілим.
Оксана Мицикова

Служба безпеки затримала
активістів угруповання «Білі леви»

Початок на 1 стор.
27 лютого усім затриманим
оголосили підозру за ч. 3 ст.
189 "Вимагання наживи".
Зважаючи на значний суспільний резонанс, що викликало викриття злочинної діяльності угруповання під назвою
«Білі леви», зокрема, в частині
причетності до вчинення злочинів неповнолітніх осіб, керівник відділу ювенальної юстиції
прокуратури області Алла Мороз уповноважена повідомити
наступне: «Одразу після встановлення факту фігурування
у вказаному провадженні неповнолітніх до групи прокурорів процесуальних керівників
було включено ювенального
прокурора. Тому з упевненістю
можу стверджувати, що затримання чотирьох неповнолітніх
учасників групи «Білі леви»
відбулося на законних підставах, з дотриманням усіх вимог
кримінально-процесуального
законодавства. Кожному неповнолітньому після затримання
призначено захисника, допит
проводився виключно в його
присутності, а також за участі
законних представників (батьків)».
Клопотання прокуратури
щодо обрання міри запобіжного заходу для інших затриманих учасників злочинної групи
перебувають на розгляді суду.
У середу, 1 березня, у Ленін-

ському районному суді міста
Кропивницького
відбулося
судове засідання з обрання

запобіжного заходу Денису Зіннеру, якого підозрюють у вимаганні та участі в організації
"Білі леви".
Як повідомляє пресслужба прокуратури області,
прокурор клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання підозрюваного під
вартою строком на 60 діб без
можливості внесення застави.
Захисник зазначила, що такий
запобіжний захід є надто суво-

рим для Дениса Зіннера, враховуючи, що він співпрацює зі
слідством та не заперечує сво-

єї причетності до угруповання
"Білі леви". Адвокат клопотала
про домашній арешт.
За словами підозрюваного, він визнає, що був членом групи, однак заперечує
свою причетність до розбоїв.
Окрім того, Денис наголосив,
що наприкінці березня відбудеться чемпіонат України
зі спортивної гімнастики, на
якому він представляє збірну
Кіровоградської області, а в

разі тримання його під вартою
протягом 60 діб він не зможе
взяти участь у чемпіонаті. Суд
не взяв до розгляду жодних
доводів захисту та відправив
юнака за грати на 60 діб.
Також на цьому судовому
засіданні обирали запобіжний
захід для активіста Олексія
Зими. Попри клопотання сторони захисту, суд ув'язнив активіста на 60 діб.
Загалом, станом на 2 березня запобіжні заходи вже
обрано восьми членам угруповання. Так, за клопотанням
слідчого відділу прокуратури

області чотирьом підозрюваним обрано запобіжні заходи
у вигляді тримання під вартою
строком на 60 діб без можливості внесення застави, ще одному – домашній арешт.
Стосовно
неповнолітніх
учасників «Білих левів» – двоє
з них передані під нагляд
батьків, одній особі обрано
запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, клопотання
слідчого відносно останнього
неповнолітнього підозрюваного перебуває на розгляді суду.
Оксана Мицикова

4

ТРИБУНА

07 березня
2017 року

Незабаром презентують нові
технології електронного
квитка для транспорту

Міська рада Кропивницького планує продовжити пошук
зручної системи електронного
квитка.
Начальник управління транспорту Олександр Вергун заявив про наміри організувати
ще декілька зустрічей з компаніями-розробниками.
"З наступного тижня ми будемо продовжувати заслуховувати презентаційні матеріали.
Але моя особиста думка, що
серед тих презентацій, які ми
заслухали, найбільш зручні та
ефективні — валідатор, пластикова картка. Не смартфон,
не телефон, оскільки він має
властивість розряджатися. І
проконтролювати, чи відправив
пасажир sms-повідомлення, як
правило, не реально", — пові-

домив Олександр Вергун.
Нагадаємо, у місті відбулися вже дві презентації програмного забезпечення для
введення електроного квитка у
громадському транспорті. Компанія "Інтелект-Сервіс" презентувала програму "Твій час" із
можливістю сплатити за проїзд за допомогою звичайного
sms-повідомлення або спеціального додатку на смартфоні.
Дорожчу систему валідаторів
представила компанія "Диспечер-СІТІ". Вартість кожного
приладу від 500 до 1500 доларів.
Усі представлені способи
новітнього квитка коштують
значно дешевше, ніж львівська
система за 10 млн грн.

Наш кор.

У Кропивницькому ВІДБУЛАСя
ПЕРША МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА
"МОРЕ АКВАРЕЛі"

Молдови та Китаю, що в
перспективі дає шанс перетворити її в представницьку міжнародну. Досягнення в цьому виді живопису
на українських просторах
представили понад сімдесят майстрів з вісімнадцяти міст нашої країни.
Наймолодший художник
Максим Кисельов зазначив: "Мене дуже надихають
такі зустрічі на створення
ще кращих картин. Дуже
вдячний вам за запрошення". До того ж, на футболці,
яка була одягнена на Мак-

3 березня у галереї
«Єлисаветград»
відкрилась Перша міжнародна
виставка живопису «Море
акварелі».
На виставці були презентовані найкращі картини,
які були відібрані компетентними журі, від акварелістів Одеси, Миколаєва,
Херсона,
Чорноморська,
Дніпра, Харкова та інших
міст України.
На відкриття було запрошено декілька учасників
проекту: Анатолія Кравчен-

симові, була зображена
його авторська робота, за
допомогою принта.
Під час презентації картин студенти мистецького
факультету, музичного відділення педагогічного університету
презентували
музичний подарунок.
Микола Цуканов, директор галереї «Єлисаветград», зазначив, що
подібна виставка буде відбуватися один раз на рік.
Оксана Мицикова

Про перебіг подій 100 років
тому в календарі

23 лютого в обласній універсальній науковій бібліотеці
ім. Д. Чижевського з нагоди
100-річчя Української революції відбулася презентація календаря «Військові підрозділи
армії УНР доби Української
революції 1917-1921 рр.»
Календар створено Українським інститутом національної
пам’яті спільно з режисером,

Засновник:
Чабаненко Сергій Васильович
Свідоцтво про реєстрацію
КГ №869 / 445 від 19.08.2016 р.

автором фільму «Українська
революція» Іваном Канівцем
та військово-історичним клубом «Повстанець».
Календар презентував працівник Українського інституту
національної пам’яті, керівник
клубу історичних реконструкцій «Повстанець» Владислав
Куценко.
"23 лютого 2014 року для
Кіровоградщини настав новий
період. Саме в цей день демонтували пам'ятник Кірову.
Сьогодні вже третя річниця.
Але це, звісно, лише збіг таких
подій в один день",— зазначає
Владислав Куценко.
Владислав Куценко коротко розповів про перебіг подій
100 років тому. На кожній сторінці календаря зображені різні роди військ 1917-1921 років,
відображені їхні однострої,
зброя та традиції. Наразі календар випущений накладом
100 примірників.
Оксана Мицикова

Видавець:
ГО "Центр кар'єри та підприємництва"
від 30.09.2013
№ 38918246

ка із Одеси, Валерія Давидова з Кропивницького
та Максима Кисельова з
Олександрії.
Ця виставка є частиною
масштабного проекту-бієнале «Море акварелі», всеукраїнської та міжнародної
виставки майстрів акварелі. Цей проект ініціювала
Одеська обласна організація Національна спілка художників України.
Крім українських митців,
у виставці взяли участь
художники з Німеччини,
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