
 

 

 

 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
 

П’ятнадцята  сесія                                                                   Восьмого скликання 

 

26.11.2021                                                                                                     №8 
  

Про звернення депутатів Андрушівської міської ради до Президента 

України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Генерального 

прокурора України щодо вжиття заходів з проведення розслідування і 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до 

злочинного виведення коштів Приватбанку 
 

Відповідно до Конституції України, статей 26, 49, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення голови 

депутатської фракції «Європейська Солідарність» Андрушівської міської ради 

восьмого скликання Пашинської Т.В. та рекомендації постійної комісії з питань 

комунальної власності, інфраструктури, транспорту, житлово-комунального 

господарства, архітектури, благоустрою та земельних відносин, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Схвалити текст звернення депутатів Андрушівської міської ради до 

Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, 

Генерального прокурора України щодо вжиття заходів з проведення 

розслідування і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних 

до злочинного виведення коштів Приватбанку (додається). 

2.Доручити міському голові Галині БІЛЕЦЬКІЙ підписати звернення. 

3.Начальнику загального відділу Андрушівської міської ради Гриневич М.С. 

оформити звернення у відповідності до вимог законодавства та забезпечити 

його надсилання адресатам. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

законності, правопорядку, запобігання корупції, депутатської етики та 

місцевого самоврядування (Савенко О.Ю.) та секретаря міської ради 

Прокопенко О.В. 
 

Міський голова                                                              Галина БІЛЕЦЬКА 

 

 

 

 

 
 



Додаток  

до рішення п’ятнадцятої сесії           

Андрушівської міської ради восьмого 

скликання 

від 26.11.2021 №8 

 

ЗВЕРНЕННЯ  

депутатів Андрушівської міської ради восьмого скликання до 

Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України, 

Генерального прокурора України щодо негайного вжиття заходів з проведення 

розслідування і притягнення до кримінальної ідповідальності осіб, причетних 

до злочинного виведення коштів Приватбанку 
 

Ми, депутати Андрушівської міської ради, які представляють інтереси 

мешканців Житомирської області, звертаємось до Президента України 

Володимира Зеленського, Верховної Ради України, Генерального прокурора 

України з вимогою вжити термінових заходів з проведення розслідування і 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних  до можливо 

неправомірного виведення коштів Приватбанку. 
Ми стурбовані результатами розслідування Paпdora Рарегs, 

оприлюдненого Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, яке 

виявило участь вищих посадових осіб держави та їх оточення з виведення     40 

млн. доларів США з Приватбанку в офшорні юрисдикції. 
 Це пляма на репутації України як держави та може зачіпати репутацію 

органів місцевого самоврядування,  які активно  включені в антикорупційний 

процес, з впровадженням прозорих закупівель за муніципальні кошти, з 

запровадженням чесних процедур з приватизації комунальної власності тощо. 
Врешті, 40 млн. «відмитих» доларів - це кошти, які є платою за імунітет 

Коломойського перед кримінальним переслідуванням. 
За висновком НБУ,  до націоналізації Приватбанку було завдано шкоди 

мінімум на 5,5 млрд. доларів. На момент націоналізації банку в 2016 році 

приблизно 97% всіх неповернених кредитів для компаній, надані 

Приватбанком, належали бізнесам, якими володіли або які контролювали 

Коломойський та Боголюбов. На докапіталізацію Приватбанку в цілому 

держава витратила понад 155 млрд. гривень. 
Це, у тому числі, наші кошти, кошти громад. Якби ці кошти були 

передані територіальним громадам, місцевим бюджетам, то Україну було б не 

впізнати. 
Ми просимо вжити заходів з проведення розслідування і притягнення до  

відповідальності осіб, причетних  до можливого неправомірного виведення 

коштів Приватбанку, так і тих, хто можливо брав участь у відмиванні 

вкрадених коштів через офшорні компанії.  
 

За дорученням депутатів Андрушівської міської ради восьмого скликання 

 

Міський голова                                                         Галина БІЛЕЦЬКА     
 


