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НОВИНИ

КРЕМЕНЧУЖАНИ ПРОГРАЛИ.
ОЛІГАРХ КОСТЯНТИН ЖЕВАГО
ТА ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР
– ВИГРАЛИ

Автозаводський районний суд відмовив
кременчужанам у скасуванні схеми забудови Кременчуцького району в частині
будівництва ПАТ «Біланівський ГЗК».
У задоволенні позову проти Кременчуцької районної ради, представник якої
визнав, що схему забудови району було
прийнято з порушеннями, суддею відмовлено повністю. З цього приводу прийнято
відповідне рішення, хоча основну його
частину в Автозаводському районному
суді не озвучили.
Уже й Кременчуцька районна рада визнала, що депутати неправильно прийняли рішення, але Автозаводський районний
суд вважає, що все нормально. Загалом
ситуація склалася так, що у нас бізнес
зрісся з владою, а у людей немає жодної
підтримки. Все це вина кременчужан, будемо мати те, що маємо. Так підсумував
процес, що відбувся, громадський активіст Юрій Жоган.
«Я телефонував іншим адвокатам, аби
взялися за цю справу, але ніхто не взявся», - додав він.
«Як на мене, суддя використав головний
аргумент, озвучений раніше юристами
Біланівського ГЗК. Він такий - позивач
Володимир Риженко, який живе у Кременчуці, не має права подавати в суд
заяви, які стосуються будівництва ПАТ
«Біланівський ГЗК» у Кременчуцькому
районі, бо він там не зареєстрований. Це
мав робити мешканець Кременчуцького
району», - сам Юрій Жоган готовий оголосити голодування під районною радою.
Інше, про що сьогодні відомо, – вже
депутати Верховної Ради від партії «Свобода» винесуть це питання на обговорення
парламенту.
Чому не можна скасувати це рішення через сесію районної ради? На це запитання
у Юрія Жогана є відповідь – у райраді
противники будівництва не наберуть більшості голосів, яка потрібна.

«МАЙДАН» ВІДПРАВЛЯЄ
ДОПОМОГУ НА СХІД

Волонтери ГО «Майдан»відправили три
мікроавтобуси на Схід до військових. Кременчужани передали Сергію Лазареву,
відомому нашому земляку й командиру
відділення в «Айдарі», воду, крупу, консервацію, сало та футболки.
«Також для 42-ої бригади відправили
воду, картоплю, сітки маскувальні. Ще
завантажили велику передачу для 93-ої
бригади – в Тоненьке, а по дорозі підвезли наших хлопців, які їдуть у район
Новомосковська», - розповіла «Програмі
плюс»представник громадського об’єднання Анна Павленко.
За її словами, увесь вантаж, який передали, – типовий. Маскувальні сітки,
сплетені кременчужанами, питна вода,
продукти харчування, одяг…

ХОЧУТЬ ТРИ ГРИВНІ,
АЛЕ БУДЕ 2,5 ГРН.

Міська влада підвищить тарифи на проїзд у маршрутних таксі, які працюють у
звичайному режимі з вартістю проїзду у
дві гривні.
Однак коли саме таке підвищення затвердять, поки що не оголошувалося.
Про те, що наміри підвищити вартість
проїзду в цих маршрутних таксі у мерії
міста є, дав зрозуміти на апаратній нараді у виконкомі перший віце-мер Віктор
Калашник.
Чиновник зазначив, що це питання поки
що не розглядаємо. Однак коли саме кременчужан «порадують», він не уточнював.
Пояснення керівника управління економіки Миколи Здойми - всі перевізники
вже надіслали до міськвиконкому свої розрахунки, в яких ідеться про підвищення
вартості проїзду до 3 гривень.
Як відомо, вартість проїзду у маршрутних таксі, які працюють у звичайному
режимі, складає 2 гривні.
Попередні прогнози – мерія таки підвищить вартість проїзду. Саме подорожчання
станеться через тиждень, на черговому
засіданні міськвиконкому. Нова орієнтовна
вартість квитків, які ніколи не видають,
у маршрутних таксі звичайного режиму
складатиме 2,5 грн.
Олександр Курилов

“Програма Плюс”

В ОЧІКУВАННІ

Підвищення тарифів.
ОБГОВОРЕННЯ З ГРОМАДЯНАМИ НЕ ВИЙШЛО

Увесь міськвиконком
нині міркує про
те, як підвищити
кременчужанам вартість
тарифів на ексвитрати.

ЗА ПОГАНУ ПОВЕДІНКУ
ГОРОДЯН ВІДІГРАЮТЬСЯ
НА САНТЕХНІКАХ

К

ременчуцький міський виконавчий комітет, керівники міста – заступники
міського голови, поки що не
визначилися з питанням, як
їм підвищити для всіх кременчужан вартість тарифів
на ексвитрати і на вивезення
сміття.
Друге питання – про підвищення вартості тарифів на вивезення сміття хоч і з’явилося
в порядку чергового засідання
міськвиконкому, однак обговорення намірів міської влади, як
того вимагає законодавство,
ніхто не проводив.
Про те, що наші чиновники
міркують, як бути в цій ситуації, «Програмі плюс»розповіли
у міськвиконкомі.
Головна вимога з приводу
намірів місцевого підвищення цін – спочатку має бути
громадське обговорення. При
цьому зовсім необов’язково,
аби кременчужани на такому
обговоренні підтримали нові
тарифи. Навпаки, вони всі можуть бути проти, але головна
умова – на такому зібранні має
бути не менше 50-и присутніх.
«Загалом в окремих місцях,
як на Першому Занасипу, таке
обговорення відбулося й там
50 присутніх було. В інших –
ні. Але ще є варіант провести
засідання комісії з регуляторної діяльності, на якому слід
прийняти відповідне рішення
про підвищення тарифів для
кременчужан. Далі це питання
затвердять на засіданні міськ
виконкому», - розповів «Програмі плюс» про наміри влади
погіршити життя кременчужан
один з чиновників мерії.
Коли саме почнеться таке
міськвиконкомівське затвердження нових тарифів, співрозмовник, який просив не

називати його прізвище, не
уточнював.
Щодо питання підвищення
вартості вивезення сміття для
кременчужан, то воно вже є
у порядку денному чергового
засідання міського виконавчого комітету.

«БАТЬКИ КРЕМЕНЧУКА»
ГОТУЮТЬ ЦІНОВИЙ УДАР
ПО МЕШКАНЦЯХ МІСТА
Кременчуцький міський виконавчий комітет надалі всі
свої сили спрямує на затвердження нових, підвищених
тарифів на експлуатаційні
витрати, обговорення яких з
першого разу не відбулося.
Нині над цим питанням –
будь-що підвищити вартість,
не оприлюднюючи фінансових
документів, працюватимуть
уже не приватні комунальники
з управляючих компаній. Усе
буде зроблено безпосередньо
керівниками управлінь міськвиконкому.
Про те, що міська влада активно підключиться до нового
цінового удару по кременчужанах, на апаратній нараді
в мерії розповіла керівник
управління розвитку підприємництва і торгівлі Людмила
Жорняк.
За її словами, підконтрольне їй управління підготує з
приводу майбутнього підви-

щення тарифів спеціальний
регуляторний акт, який буде
затверджено на засіданні регуляторної комісії.
В останню, як відомо, входять добре знайомі в мерії
окремі представники бізнесу.
Далі ж, за словами чиновника міськвиконкому, після того,
як підконтрольна регуляторна
комісія затвердить нові тарифи, їх винесуть на громадське
обговорення. А вже після цього
все втілять у життя.
«Як минулого тижня проводили обговорення нових тарифів – я не знаю, але є закон
про регуляторну діяльність»,
- так пояснила свій намір
будь-що допомогти приватним
структурам чиновник міськвиконкому.
Про що варто додати –
відповідний регуляторний акт
наші чиновники вже оприлюднили на сайті виконкому.
Знайти цей документ в Інтернеті буде дуже непросто – він
захований достатньо надійно.
Ще – у оприлюдненому регуляторному акті немає всіх
розрахунків.
Зрозуміло й що у цих документах немає головного – звичайного балансу: прибутки та
витрати наших управляючих
компаній.
Це таємні дані, які нікому не
показують.

Управляюча компанія «Житлорембудсервіс»розпочала скорочення своїх працівників, аби
зменшити загальний розмір
своїх витрат та зекономити
кошти.
Відповідну інформацію «Програмі плюс» оприлюднив директор компанії Олександр
Бондаренко.
«Раніше в намаганні зекономити кошти ми скоротили
частину управлінців. Тепер,
враховуючи, що компанії не
вистачає коштів, ми скорочуємо сантехніків і слюсарів»,
- зазначив співрозмовник.
За його словами, до такого
кроку підприємство змушує
відсутність корегування (підвищення) тарифів на ексвитрати,
які ТОВ «ЖРБС»пропонує підвищити, а кременчужани від
такого кроку відмовляються.
«Прочитав усі повідомлення
з цього приводу. Особливо
там, де пишуть, що в Полтаві
тарифи на ексвитрати менші
за наші. Це справді так, але
у Полтаві всі ремонти відбуваються за кошти громадян»,
- додав співрозмовник.
Як відомо, у нашому місті
триває владна кампанія з
підвищення експлуатаційних
витрат для приватних управляючих компаній. Перший етап
її – громадське обговорення
не відбулося через небажання
людей приходити на такі обговорення, в яких їхня думка не
враховуватиметься. Сьогодні у
міському виконавчому комітеті
Кременчука планують втілити
у життя другу схему з подорожчання ексвитрат. Для її
втілення у життя планується
залучити підконтрольну виконавчому комітету регуляторну комісію, рішення якої
затвердять уже на засіданні
міськвиконкому.
Олександр Курилов

ТЕНДЕР

Нас порадують дорогими соснами. Родину колишнього
першого віце-мера Погрібного – бюджетними мільйонами
Міськвиконком
оприлюднив результати
таємного тендера на
озеленення Кременчука.

Н

адалі головним озеленювачем нашого міста буде
ТОВ «Голландські троянди», яке у нас тісно пов’язано
з колишнім першим заступником міського голови Кременчука Андрієм Погрібним.
Саме це підприємство виграло тендер на озеленення
міста, у що цього кризового
року вкладуть рекордну суму
- 2,5 мільйона гривень.
Про те, що підприємство
ТОВ «Голландські троянди»
виграло відповідний тендер,
повідомляє Кременчуцька
міська рада.
Інше, про що офіційно повідомляють з результатів таємного міськвиконкомівського
тендера (представників ЗМІ
та громадськості на нього не
запрошували), – у місті саджатимуть чудернацькі дерева.
Зокрема, висаджуватимуть сосну рясноцвітну «Jane

Kluis». Вартість кожного деревця 1900 гривень. Ще будуть
клени за 700 гривень та дуби
– за 800 грн. Також у місті висадять бузок. Кожен кущ для
міського бюджету обійдеться
у 583 гривні.
Також ТОВ «Голландські
троянди», згідно з цим тендером, передасть і квіткову
продукцію - бегонії, троянди
та решту всього, що у місті
вже було.
Наскільки сьогодні, у часи
повальної кризи, за кошти
міського бюджету слід купувати деревця по 2 тисячі
гривень на штуку, на це запитання кожен сам відповість.
Про що слід зазначити – у
міськвиконкомівській документації немає жодного слова
про кількість дерев чи квітів,
які планується придбати для
висаджування. Вочевидь, це
таємні дані. Те ж саме – інформація, який саме двір
прикрашатимуть супердорогими деревами – там, де живе
перший віце-мер, секретар
міськради або хтось інший,
- відсутня.

Дані про тендер, який наші
чиновники провели в таємному режимі і без зайвих
свідків, розміщені на http://
www.kremen.gov.ua/norm_
akt/?id=3763
Найдорожчі дерева, які ми
хочемо придбати:
ІІІ. Саджанці листяних дерев із закритою кореневою

системою - Дуб звичайний шт.
828,75грн.
ІV. Саджанці щеплених листяних дерев із закритою кореневою системою – Клен
гостролистий «Globosum» шт.
- 732,95 грн.
Cосна рясноцвітна «Jane
Kluis» шт. - 1900,95 грн.
Олександр Курилов

