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Матеріал, що було проаналізовано: Звітна пресконференція голови 

Кіровоградської ОДА Сергія Кузьменка з 39:20 по 41:16): «.. про екологію. 

Ми в 2018 р. на ці заходи маємо значні кошти. Це 52 млн грн. Якщо ми 

будемо говорити, а що ж такого відбувається, що такі значні кошти ми на 

екологію виділяємо. От якщо хто їздив по новозбудованій дорозі в обхід 

Знам’янки, то ми там спостерігали смітник, який розповсюджувався на 

багато десятків гектарів. І це було дуже-дуже непристойно. Так от, у цьому 

році ми привели до порядку сміттєзвалище міста Знам’янки, виділили туди 

кошти. І відповідно ми тепер маємо цивілізоване місце для збереження 

відходів побутових. Така ж робота буде проведена в м. Світловодськ, така ж 

робота буде проведена на сміттєзвалищі в м. Олександрія. Ми працюємо 

зараз із м. Кропивницьким у цьому питанні. Я хочу вас поінформувати про 

те, що в с. Новгородка у нас великий проект, вартістю більше 15 мільйонів 

гривень. Це очисні споруди. Приємно сказати, що нарешті ще один регіон 

стане цивілізованим, і стічні води не будуть потрапляти до, скажім так, 

відкритого доступу, а будуть перероблятися на найсучаснішому обладнанні 

із сучасними німецькими біотехнологіями, які будуть давати можливість нам 

говорити, що ми в с. Новгородка зробили таку екологічну революцію і 

збудували сучасні очисні споруди..». 

Теза 1. (з 39:40 – 39:44): «..якщо хто їздив по новозбудованій дорозі в 

обхід Знам’янки…» 

Вердикт: правда. Дорогу дійсно нещодавно збудували. 

Аргументи та докази:: 

У травні 2018 р. на сайті Знам’янської міської ради з’являється новина 

про облаштування сміттєзвалища у зв’язку із введенням в експлуатацію 

об’їзної дороги, на яке виділено 570 млн грн:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=TVDCAjC4fBs
https://www.youtube.com/watch?v=TVDCAjC4fBs
https://znam.gov.ua/news/16-55-26-16-05-2018/


На сайті «Прозоро» знаходимо інформацію про низку укладених 

договорів загальною очікуваною вартістю 102 027 087,84 грн ( 2 517 046,11 + 

19 656,00 + 13 371,89 + 47 223 557,00 + 52 148 250,00 + 32 024,84 + 73 182,00) 

 

На сайті Державного автомобільного агентства автомобільних доріг України 

міститься звіт про закінчення будівництва дороги за 13.06.2018 та інформація 

про те, що в цей проєкт держава протягом 2017-2018 рр. інвестувала 141,3 

млн гривень.  

 

 

Теза 2. (з 39:40 по 39:47): «Якщо хто їздив по новозбудованій дорозі в 

обхід Знам’янки, то ми там спостерігали смітник»… 

Вердикт: правда. Смітник дійсно був 

https://prozorro.gov.ua/tender/search?query=%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%20%D0%BC.%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://prozorro.gov.ua/tender/search?query=%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%85%D1%96%D0%B4%20%D0%BC.%20%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%E2%80%99%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ukravtodor.gov.ua/press/news/ob_yizna_mista_znam_yanka_vidkryta_dlia_rukhu.html
http://rk.kr.ua/na-kirovogradschini-vidkrili-dorogu-v-ob-izd-znam-janki-foto


Аргументи та докази:  

Насамперед ми знайшли публікацію на інформаційному сайті 

Знам’янщини «Комора.info», у якій ідеться про цей смітник:  

 

Крім того, підтвердження було знайдено на офіційному сайті 

Кіровоградської державної обласної адміністрації: 

 

Теза 3 (з 39:56 по 40:02): «Так-от у цьому році ми привели до порядку 

сміттєзвалище міста Знам’янки, виділили туди кошти…»  

Вердикт частково правда.  

Аргументи та докази:  

Кошти було виділено, про що свідчить розпорядження голови ОДА 

Сергія Кузьменка: "Про внесення змін до переліку природоохоронних 

заходів та об'єктів, фінансування яких буде здійснюватися у 2018 році за 

рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного 

середовища" від 20 квітня 2018 р.: 

http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=Rozpor/Ua/2018/2018.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=Rozpor/Ua/2018/2018.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=Rozpor/Ua/2018/2018.html
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=Rozpor/Ua/2018/2018.html
https://komora.info/podiji/5525-smittya-kontejner-smittezvalishche-realnist-po-znam-yanski
http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2018/16041805.html


 

 

Про те, що кошти були витрачені, свідчать результати закупок на 

«Prozorro»: ДК 021:2015-90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі 

сміттям(ущільнення твердих побутових відходів та присипання їх інертним 

матеріалом на Знам’янському звалищі твердих побутових відходів); ДК 

021:2015-90530000-1 Утримання сміттєзвалищ(послуги з впорядкування 

Знам’янського звалища твердих побутових відходів); (ДК 021:2015-

45112000-5 - Землерийні та інші земляні роботи(послуги з обвалування 

Знам’янського звалища твердих побутових відходів). 

Щоправда, після проведених робіт проблема звалища ТВП остаточно 

не розв’язана, про що свідчить інформація від місцевих жителів і 

журналістські матеріали в регіональній пресі. Зокрема, так і не було 

запроваджено  роздільний збір сміття та його утилізацію, які б дозволили 

зменшити обсяги захоронення ТВП. Крім того, звалище облаштовано з 

порушенням норм його утримання.     

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-21-000871-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-21-000871-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-21-000871-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-15-000543-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-15-000543-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-15-000351-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-15-000351-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-05-15-000351-a
https://komora.info/podiji/5525-smittya-kontejner-smittezvalishche-realnist-po-znam-yanski
http://www.kr-admin.gov.ua/Rozpor/Ua/2018/236.pdf


Теза 4 ( з 40:23 по 40:34): «Я хочу поінформувати Вас, що в селищі 

Новгородка у нас великий проект вартістю більше 15 млн. грн.» 

Вердикт: правда 

Аргументи та докази: 

Відповідно до інформації на «Prozorro», відбулося кілька тендерів на  

"Реконструкцію очисних споруд потужністю 150 м3/добу в смт. Новгородка 

Кіровоградської області" із низкою додаткових договорів. 

 

 

 

Теза 5. «Приємно сказати, що нарешті ще один регіон стане 

цивілізованим, і стічні води не будуть потрапляти до, скажім так, відкритого 

доступу, а будуть перероблятися на найсучаснішому обладнанні із сучасними 

німецькими біотехнологіями, які будуть давати можливість нам говорити, що 

ми в с. Новгородка зробили таку екологічну революцію і збудували сучасні 

очисні споруди..».  

Вердикт: неправда.  

Аргументи й докази: 

Але в документі «ІНФОРМАЦІЯ про стан виконання програми 

економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2018 рік 

за перший квартал 2018 року» сказано, що: «Протягом першого кварталу 

2018 року залучено кошти обласного фонду охорони навколишнього 

природного середовища (далі – ОФОНПС) у сумі 7,7 млн.грн. на виконання 

наступних природоохоронних заходів…», далі йде перелік заходів, серед 

яких і «реконструкція очисних споруд потужністю 150 м.куб./добу у смт 

Новгородка Кіровоградської області – 6,7 млн.грн.» 

https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-08-14-002106-b
https://prozorro.gov.ua/tender/search/?query=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%20%D1%81%D0%BC%D1%82%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://prozorro.gov.ua/tender/search/?query=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%20%D1%81%D0%BC%D1%82%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://prozorro.gov.ua/tender/search/?query=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%20%D1%81%D0%BC%D1%82%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://economika.kr-admin.gov.ua/files/ish080618-3.pdf
http://economika.kr-admin.gov.ua/files/ish080618-3.pdf
http://economika.kr-admin.gov.ua/files/ish080618-3.pdf
http://economika.kr-admin.gov.ua/files/ish080618-3.pdf


 

А от на сайті «You control» є постанова « № 81154523, 12.04.2019, 

Кировский районный суд города Кировограда» із ухвалою (Справа № 

404/6343/18; Номер провадження 1-кс/404/1636/19) вилучити документи по 

об'єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м
3
/добу в смт. 

Новгородка Кіровоградської області» за період з 30.11.2017 року по 09.04.2019 

рік, які мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та 

встановлення особи, яка його вчинила: 

 

http://economika.kr-admin.gov.ua/files/ish080618-3.pdf
https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/81154523/


Перевіряємо Постанову в Єдиному державному реєстрі судових 

рішень: 

 

 

 

У цьому ж реєстрі знаходимо й інші ухвали по цій справі. Ухвала 18 

вересня 2018 року м. Кропивницький. Увага на досудове розслідування 

відносно службових осіб капітального будівництва Кіровоградської обласної 

державної адміністрації, які вступили в злочинну змову з керівництвом ТОВ 

Підприємство «Арталекс», намагалися привласнити бюджетні кошти 

(детальніше – скрін): 

 

 

Досудовим розслідуванням було встановлено, що загальна вартість 

робіт по вказаному об’єкту складає 9 804 287 грн., з яких вартість робіт, яка 

доручається підряднику у 2017 році складала 2 466 693 грн. Далі вже було 

укладено додаткову угоду: 

 

 

 

Було надано тимчасовий доступ до оригіналів документів з 

можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити належним 

чином звірені копії (детальніше - скрін): 

tatarchuk_fact.docx
tatarchuk_fact.docx


 

 

 

Ухвала 09 листопада 2018 року м. Кропивницький: 

 

 

 

 



 

Ухвала 12 квітня 2019: 

 

 

Ухвала 27 травня 2019: 

 

 

 



 

Остання Ухвала від 15 липня 2019 року. Суд постановив зобов’язати 

слідчого Бурагу Ю.Р негайно повернути ТОВ Підприємство «Арталекс» речі 

та документи: 

 

 

 

 


