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ХТО ПРЕДСТАВЛЯЄ П’ЯТІРКУ
РЕЙТИНГОВИХ ЛІДЕРІВ
ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ПЕРЕГОНІВ
НА КИЇВЩИНІ?
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Одні довірені особи агітують навіть у сусідніх
областях, а інші дистанціюються від свого
кандидата
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ГАТНЕ НА ПОРОЗІ ЕКОЛОГІЧНОЇ
КАТАСТРОФИ

На початку березня понад півсотні жителів
Гатного та Теремків блокувати проїзд

СКАНДАЛ В ІРПЕНІ:
міська рада перетвори‑
лась на тіньовий штаб
одного за кандидатів в
Президенти

по Одеській трасі. Так радикально люди
протестували проти будівництва каналізації
забудовником «Інтеграл-Буд», який тягне
мережі до Києва. Конфлікт триває вже
декілька місяців, тому громада зініціювала
акцію протесту у зв’язку з, на їхню думку,
незаконним будівництвом системи стічних
вод, яку збираються прокласти через вже
забудовану частину села, а це зруйнує
сталу інфраструктуру та може призвести до
екологічної катастрофи. Перекриття Одеської
дороги в ранкову годину пік — остання крапля
від громади. У такий спосіб, вони вимагали, щоб

стор.

їх почула влада.

ГРОМАДСЬКІ «ПЕРЕГОНИ» ЗА БЮДЖЕТ ВИШНЕВОГО
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стор.

ПОГОДА
НІЧ

М

ісяць напруженої конкуренції і, нарешті,
«фініш» — 25 березня у Вишневому за‑
вершилося голосування за громадський
бюджет участі. Такої запеклої боротьби не було
давно, але воно й не дивно, адже на кону 1 млн.
гривень.
На розгляд громадянам пропонувалося
25 проектів. Минулого року було їх внесено 19.
Віддати свій голос вишнівчани могли лише один
раз у паперовому вигляді в міській раді або online на офіційному сайті бюджету. Автори про‑
ектів мали отримати мінімум по 100 голосів.
Звісно, не обійшлося без казусів та цікавинок
На початку голосування деякі жителі зверну‑
ли увагу, що у Вишневому громадський бюджет
більше схожий на комерційну та особисту пер‑
спективу, аніж на суспільне благо, також до об‑
говорення долучилися й сусіди-боярчани.

РОЗВІТОК ДИТЯЧОГО
СПОРТУ — ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ
ДЕНЬ

3

ІЗ КОЗАКІВ – ДО… ВЕЗУНЧИКІВ:
нардеп Гаврилюк знає, де задешево придбати автівку

Н

ардеп від 95‑го виборчого округу «козак» Гаврилюк придбав джип
за 100 тис. грн. При цьому на авторинку вартість даного автомобіля
стартує від 8 тис. доларів.
Депутат Верховної Ради від фракції «Народний фронт» Михайло Гаври‑
люк задекларував купівлю автомобіля Ssang Yong Rexton 2008 року випус‑
ку за 98 тис. гривень.
Про це йдеться у його декларації про істотні зміни. Зазначається, що
покупку автомобіля Гаврилюк оформив 28 грудня 2018 року.
Ssang Yong Rexton 2008 року випуску обійшовся депутату всього в 98 тис.
гривень. При цьому на авторинку вартість даного автомобіля цього року
випуску стартує від 8 тис. доларів (еквівалентно 220 тис. гривень).
Нагадаємо, раніше Гаврилюк кілька років їздив на автомобілі, який обі‑
цяв передати в зону АТО.

*За даними сайта GISMETEO.UA
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ВІДБУЛАСЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ МИРОСЛАВА СМІРНОВА: Завдяки

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ перевиконанню районного бюджету кошти

18 березня відбулася позачергова сесія Києво-Святошинської
районної ради. Жодні політичні процеси в країні не впливають на
конструктив у роботі Києво-Святошинської районної ради та РДА.

П

 Марічка ЛЕВЧУК
ПОГЛЯД

ід час позачергової сесії Києво‑Свято‑
шинської районної ради депутатський
корпус ухвалив низку важливих для
району рішень.
Як і раніше, в пріоритетах фінансування
соціальної сфери, освіти й охорони здо‑
ров’я, субвенції на розвиток місцевої інф‑
раструктури.
У розрізі змін до бюджету на 2019 рік де‑
путати дофінансували утеплення об’єктів
освіти, надали додаткові кошти у сумі майже
15 млн. гривень на закупівлю обладнання

для Центральної районної лікарні, а також
виділили кошти на закупівлю спорядження
для Школи бойових мистецтв.
Голова Києво‑Святошинської районної
ради Вадим Гедульянов наголосив, що
за 1,5 місяці спільно з громадою буде від‑
кривати цей заклад.
Крім того, він зазначив: «Пишаюся співпрацею і єдиною позицією моїх колег-депутатів і голови адміністрації. За 14 днів
до виборів Президента в сесійній залі нема
політичної конкуренції чи спекуляцій, бо
присутні депутати дійсно хвилюються
за добробут громади. Завдяки цьому крок
за кроком змінюється наш район».

 ГАТНЕ

ГАТНЕ НА ПОРОЗІ

ЕКОЛОГІЧНОЇ КАТАСТРОФИ
 Закінчення. Початок на стор. 1

 Альона ТКАЧЕНКО
ПОГЛЯД
«Ми — мешканці, які об’єдналися і зорга‑
нізувалися виступаємо за те, щоб каналіза‑
ційну мережу та водопостачальну системи,
а також колодязі гасіння тиску були прове‑
дені та встановлені за межами села Гатного
на Окружну дорогу”, — наголосили люди.
Основна проблема полягає в тому, що за‑
будовник звів комплекс, а про каналізацію
згадав в останній момент і тепер хоче про‑
класти її жителям приватного сектору під
вікнами. Активісти пояснюють мережа може
не витримати додаткового навантаження.
Жителі стверджують — згодом їхнє село
може перетворитися на зону екологічного
лиха: для ЖК на понад 25 тис мешканців,
який зводять в центрі села нічого кращого
не придумали, як прокласти комунікації пе‑
ред носом.

“У нас плавуни, якщо просяде грунт — тру‑
ба лусне, тоді чекайте на екологічне лихо.
Хто буде за це відповідати?”, — зауважила
Валентина Константінова, місцева житель‑
ка.
Найбільше селян обурює, що місцева вла‑
да та забудовник не зважає на їхні побою‑
вання, а також все відбувається без ураху‑
вання думки громади.
Тягнути комунікації забудовник вирішив
через вулицю героя Небесної Сотні — Вікто‑
ра Швеця. Парадоксально, що завдяки його
імені цю дорогу вдалося заасфальтувати.
А зараз хочуть все розрити.
Тамара Швець, вдова загиблого наго‑
лошує, що оббила порги всіх можливих
державних інстанцій, але аргументи щодо
зведення каналізації на плавунах та повз
приватних садиб — небезпечно, на жаль, ні
на кого не діють.
Наразі приватному сектор Гатного має
власні каналізаційні ями та колодязі, тому
у разі прориву труби від ЖК, нечестоти по‑
траплять у питну воду. Приєднатися
до цієї мережі місцеві не зможуть,
бо це труба високого тиску. Щоб
зменшити навантаження від сорока
майбутніх будинків — по всього від‑
різку поставлять колодязі, де і зби‑
ратимуться стічні води, що за запа‑
хом, на думку селян, нагадуватимуть
Бортницьку станцію аерації.
Люди пропонували прокласти ко‑
мунікації за межами села — через
поля, але забудовник категорично
проти, запевняючи що всі дозволи
у нього є і він нічого не порушує:
отримані технічні умови на підклю‑
чення водопроводу та каналізації
у м. Києві, розроблена гідравлічна
схема, яка погоджена у Київводока‑
налі.
У Гатенський сільській раді також
підтримують забудовника, посила‑
ючись на затверджений проект во‑
догону каналізацій.
Зрештою на конфлікт зреагували
обласні чиновники, які пообіцяли,
що будівництво небезпечних ко‑
мунікації буде призупинено.

спрямовуємо на соціальні проекти

Г

олова Києво‑Святошинської РДА Мирослава Смірнова взяла участь у се‑
сії районної ради. Очільниця району
подякувала депутатському корпусу за під‑
тримку пропозицій райдержадміністрації.
«Важливо, що завдяки перевиконанню
показників районного бюджету, ми можемо спрямовувати фінансування на реалізацію соціальних проектів.
Наша робота і надалі сконцентрована
в межах освітнього, медичного, культурного та спортивного напрямів» — зазна‑
чила Мирослава Смірнова.
На сьогодні в районі успішно запущений
проект «Нова українська школа», освітні
заклади обладнані сучасними системами:
це робоче місце вчителя, кабінети природ‑
ничих наук. Щороку адміністрація нама‑
гається виділяти більше коштів на засоби
інтерактивного навчання, щоб діти не про‑
сто прочитали з книги про якийсь дослід,
а могли провести наочно експерименти
в кабінеті фізики чи хімії.
Також у пріоритеті 9 освітянських об’єктів,
які добудовуються. У планах на 2019 рік —
добудова Софіївсько-Борщагівської та Пе‑
тропавлівсько-Борщагівської шкіл. Ще один
масштабний об’єкт — школа в Чабанах.
У закладах охорони здоров’я Києво‑Свято‑
шинського району бачимо, як оновлюється
матеріально-технічна база, закуповуються
нові стоматологічні установки, рентген-а‑
парати, меблі та багато іншого. До того ж,
лікарі первинної ланки отримують доплати
з районного бюджету.
У районі вдало ввпроваджується рефор‑
ма, і вже є конкретні результати. Планують
працювати й надалі як з новими, так й зі
старими об’єктами: і поновлювати, і ремон‑
тувати.
У планах — реконструкція районного бу‑
динку культури.
Щороку збільшується кількість учнів у сек‑
ціях творчого спрямування, тож в районі
хочуть мати потужний культурний центр.
«І звичайно, будемо відбудовувати
спортивну арену у Вишневому. Проводили нараду з правоохоронними органами,
на сьогодні стоїть питання відшкодування збитків та початку відновлювальних

робіт. Цей спортивний об’єкт повинен
працювати для людей» — прокоментувала
голова Києво‑Святошинської РДА.
Є ще багато роботи. Це і ремонт доріг, і
благоустрій.
Мирослава Михайлівна наголосила, що
задоволена тим, як всі дружно працювали
у минулому році, загалом же показники го‑
ворять самі за себе — виконання бюджету
становило 109 відсотків. Це спільна робота
РДА, райради, місцевих громад.
Органи місцевого самоврядування чітко
вибудували систему пріоритетів роботи з
розвитку населених пунктів, відповідно
ставлять перед собо амбітні, але реальні
завдання. А завдяки фінансовій децентра‑
лізаці мають кошти для їх реалізації.
Економічний розвиток багато в чому за‑
лежить від інвестицій підприємців, які
ведуть тут бізнес. З кожним роком інвес‑
тиційний клімат в Києво‑Святошинському
районні покращується, тому що інвесто‑
рам важливо бачити розвиток, що влада
на місці працює, що будуються школи, ам‑
булаторії, спортивні та культурні заклади
для дітей та дорослих.

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН ПОТЕРПАВ ВІД
ШТОРМОВОГО ВІТРУ

Н

ещодавно Київщина, як і більша частину України, потерпала від сильного вітру.
З небезпечною негодою зіткнулися жителі Вишневого та околиць. Очевидці ділили‑
ся фото наслідками буревію в соціальних мережах.
У Вишневому вітер руйнував огорожі, падали рекламні щити в Крюківщині, у ЖК «Виш‑
нева оселя» вітер повалив бетонний паркан на припарковані машини, а неподалік школи
перевернув зупинку.
Штормило й Боярку. Люди залишилися без авто, на вул. Полярній дерева перекрили пов‑
ністю проїзд. Не пожалів вітер й дахів та з корінням повиривав дерева.

 ВИШНЕВЕ

У МІСТІ ЗАПРАЦЮВАЛИ НОВІ ВІДДІЛЕННЯ
«УКРПОШТИ»

18

березня розпочало свою роботу відділення «Укрпошти» на південній стороні
Вишневого по вул. Святоюріївській 10/2.
«Приміщення вже відремонтували за рахунок міського бюджету. Зараз «Укрпошта» доукомплектовує відділення сучасними меблями», — зазначають у Вишневій місь‑
кій раді.
Наприкінці минулого року місто ско‑
лихнула звістка про закриття відділення
№ 08133 на південній сторонні, що створило
незручності багатьом відвідувачам, особливо
літнім людям та інвалідам. Вони змушені були
користуватися відділенням по вулиці Свято‑
шинській, долаючи для цього залізничний
перехід. Проте мер міста Ілля Діков на пе‑
ремовинах з керівництвом компанії «Укр‑
пошти» досяг згоди: приміщення, яке зна‑
ходиться у комунальній власності і здається
«Укрпошті» в оренду, відремонтують за раху‑
нок міського бюджету.
Роботи проводило КП «УМГ» згідно вимог
«Укрпошти» — облаштування внутрішнього
простору приміщення та зовнішнього вигля‑
ду фасаду.
Щодо північної сторони Вишневого, то відділення «Укрпошти» працює у ЖК «Акварелі»
вул. Святошинська, 27-д, 6 днів на тиждень без обідньої перерви з 08:00 до 20:00 в будні дні.
Однак жителі незадоволені його роботою. Вони нарікають на неякісне обслуговування,
зверхнє ставлення до клієнтів й тривалі затримки поштових посилок.

 Сторінку підготувала Маричка ЛЕВЧУК

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН
 БОЯРКА

МІСЬКРАДА БОЯРКИ ОГОЛОСИЛА
ДОБРОВІЛЬНО-ПРИМУСОВИЙ ДВОМІСЯЧНИК
З БЛАГОУСТРОЮ

З

14 березня по 14 травня у Боярці, як і
в інших населених пунктах Київщини,
відбудеться весняний двомісячник з
прибирання міста і благоустрою.
В рамках двомісячника міська рада зо‑
бов’язуватиме підприємства, садові това‑
риства, кооперативи та мешканців прибра‑
ти свої території. Зокрема за підприємцями
закріплять ділянки, на яких вони мають на‑
вести «красу».
Виконком Боярської міськради погодив
організацію протягом двомісячника бла‑
гоустрою днів загальноміських суботників.
Голова міськради запропонував також
провести акцію з благоустрою працівникам
органу.
«Давайте виберемо локацію. Кожен з нас
має вийти і прибрати своє подвір’я, прибрати біля свого магазину, і так само ми
маємо зробити — прибрати біля комунальних підприємств, біля міської ради,
біля озера. Покажемо приклад нашим всім
підприємцям, нашим всім мешканцям», —

зазначив мер Боярки Олександр Зарубін.
До очищення міста приєднаються і ко‑
мунальники: КП «Боярка-Водоканал», яке
почистить станції водозабору та облаштує
свердловини, та КП «Боярське ГВУЖКГ», яке

нарешті вивезе сміття та приведе до при‑
датного стану розриті тепломережі.
Нагадаємо, що у лютому у Боярці поча‑
лась «сміттєва криза» через те, що сміттє‑
звалище у Погребах оголосило про технічні
неприємності.

У МІСТІ З’ЯВИВСЯ ПЕРШИЙ ДИТСАДОК

З ГРУПОЮ ВИХІДНОГО ДНЯ

Виконком Боярської міськради затвердив у ДНЗ групи вихідного дня.

П

ерший садочок, який впровадив гру‑
пи вихідного дня — ДНЗ «Даринка».
На останньому виконкомі Боярської
міськради керівник одного з дитсадків Бо‑
ярки розповіла, що отримала 57 заяв від
батьків щодо створення груп для дітей в су‑
боту та неділю, а також у святкові вихідні.
Вона зазначила, що фінансувати такі групи
будуть самі батьки.
Пропозицію підтримала більшість праців‑
ників виконкому. Заступник голови Валерій
Шульга зазначив, що створення таких груп
значно поповнюватиме бюджети дитсадків.
Перший ДНЗ, який реалізував таку практи‑
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ку — це «Даринка». Дітей можна буде зали‑
шити в садочку з 8 до 18 години дня у ви‑
хідні дні.
З малятами займатимуться аеробікою,
навчатимуть англійської та готуватимуться
до школи.
Також за потреби з дитиною може попра‑
цювати логопед і психолог. Плюс триразове
харчування.
Ми зв’язались з «Даринкою» та довіда‑
лись, що група вихідного дня буде коштува‑
ти батькам 40 гривень за годину. В цю суму
входить вся вищезгадана програма та хар‑
чування.

 ВИШНЕВЕ

ГРОМАДСЬКІ «ПЕРЕГОНИ» ЗА БЮДЖЕТ
ВИШНЕВОГО
 Закінчення. Початок на стор. 1

 Альона ТКАЧЕНКО
ПОГЛЯД
Ініціатори проектів заради голосів шука‑
ли всі дієві засоби: знімали відео, рекла‑
мували, збирали групу підтримки тощо.
Проте, кінцевий етап опитування виявився
не просто запеклим, але й серйозно здиву‑
вав — неочікувано для всіх два проекти, які
«пасли задніх», вибились у лідери, набрав‑
ши за два дні рекордну кількість голосів.
Це закупівля кількох екранів, проекторів та
ноутбуків та проведення вай-фай у школі,
а також по дитсадочку «Чебурашка». Між
місцевими жителями розгорілася справжня
дискусія.
«Зазвичай в інших інтернет-голосуваннях те, що відбувається за останні дні
у ГБ Вишневого, називають «накрутка голосів». І це є серйозним приводом для перевірки голосувальників. Адже коли проект
за 26 днів набирає лише 80 голосів, а потім
за 2 останніх дні різко збирає майже 90 голосів (як це було зі школою № 1), то це викликає серйозні підозри. Звісно, автори цих
проектів нині підключили всіх: директорів,
класних керівників, батьків, які вже другий
вихідний день поспіль сидять і голосують!
І тут питання не до авторів цих проектів чи батьків — вони молодці, роблять
все для перемоги — а радше до організаторів Громадського бюджету: що взагалі
проекти по садочках та школах роблять
у бюджеті Вишневого?», — прокоментував
активіст Денис Зерченко.
«Погоджуюся з усім вище написаним, але
не час дискутувати на ці теми. Проекти
подані, люди голосують і дороги назад
немає. Потрібно обговорити за круглим
столом між усіма учасниками Громадського Бюджету, озвучити свої пропозиції, думки і виробити ефективні правила на наступний рік. Раніше нам писали з інших
міст. Потрібно і їхній досвід почути. А зараз ця розмова не до місця. Я розумію, у всіх
уже нерви на межі, але не час зараз про це
говорити. Зараз важлива лише коректна
процедура підрахунку голосів. І щоб проекти стосувалися розвитку Вишневого», —
зауважив ще один активіст Андрій Орленко.
Що ж, до останнього дня не було зрозу‑
міло, чия ідея жителів не лише назбирає

достатню кількість голосів, а й розділить
бюджет. Голосування зупинено, хоча супе‑
речки ще тривають. Однак лідери визначи‑
лися. Отже, чотири проекти, які отримали
«зелене світло» у on-line голосуванні.
Назва першого (набрав 216 голосів) — «Сучасні технології в освіті — інвестиція в майбутнє наших дітей. ЗОШ № 1». Ініціаторка —
Тетяна Міщенко.
Метою даного проекту є створення матері‑
ально-технічної бази для якісного навчан‑
ня та кращого засвоєння матеріалу дітьми. З
доступом до інтернету вчителям буде легше
готуватись до занять, а дітям — засвоювати
матеріал. Разом з тим, покращуються умови
проведення міжшкільних тренінгів, відкри‑
тих уроків та презентацій. Планується ку‑
півля проекторів, МФУ, ноутбуків. Вартість
проекту — 189 000 грн.
Друге місце отримала авторка Юлія Оземко, яка запропонувала «Облаштування
скверу на північній стороні міста в районі
залізничного переїзду». Набрала її ініці‑
атива — 184 голоси. Облаштування зеле‑
ної зони площею близько 0,15 га має бути
за адресою вул. Вітянська 1 а. Там плануєть
розташування міні-скверу, в якому зможуть
відпочивати всі мешканці Вишневого. Це
буде єдина облаштована рекреаційна зона
для прогулянок у цій частині міста. Ціна пи‑
тання — 240 900 грн.
Третім став проект від Данила Ожго.
За його ідею люди віддали 182 голоси. Про‑
ект вартiстю 400 000 грн передбачає ство‑
рення пікнік-зони європейського рівня
у Вишневому. Там будуть широкі доріжки,
освітлення, сучасні столи зі зручними лав‑
ками, облаштована велопарковка та газон.
Вживання алкогольних та наркотичних за‑
собів у цій зоні буде під забороною.
І останній, четвертий проект — «Облаштування дитячого простору на території
ДНЗ “Чебурашка”». Ініціатива надійшла від
Олесі Романенко. Дана пропозиція перед‑
бачає облаштування сучасного дитячого
простору за рахунок оновлення майдан‑
чика для дітей ДНЗ, підлоги в спортивному
залі, встановлення дитячої велосипедної
парковки, а також придбання музично‑
го інструменту. Загальна вартість проекту
178 025 грн.
Ми перерахували ті проекти, які у сумі на‑
бирають 1 млн. гривень, але остаточно пе‑
реможці будуть визначені 30 березня.

 ВІТА-ПОШТОВА

ВІД СМІТТЯ ДО ВИТВОРІВ МИСТЕЦТВА:
у Віті-Поштовій боряться з відходами

ЛІТНЄ ЧЕРГУВАННЯ ДЛЯ БОЯРСЬКИХ ДНЗ

В

літній період у місті цього року чергуватимуть два дитячі садочки — «Джерельце» та
«Лісова казка».
Про це повідомила працівник Боярської міськради Тетяна Кочкова під час засідання
виконавчого комітету. Вона зазначила, що «Джерельце» буде працювати з 1 по 31 липня,
а «Лісова казка» — з 1 липня по 31 серпня. Решта садочків будуть зачинені на канікули з
липня по вересень.
«Ми вже другий рік робимо два чергові садочки, щоб задовольнити всіх мешканців», —
нагадала Тетяна.
Наразі батьки вже можуть подавати заявки, якщо планують влітку водити свою дитину
до ДНЗ.
Кочкова також доповіла, що «Джерельце» перед своєю літньою роботою буде весь чер‑
вень зачинене на ремонт. Проводитимуть ремонтні роботи і у «Лісовій казці»: заклад
не працюватиме з 15 травня по 30 червня.

МІНІ-ПАРК БІЛЯ ЦЕРКВИ: священики
з Хотова пропонують ініціативу

С

лужителі Парафії Святого Миколая Чудотворця у Хотові створили ескіз міні-парку,
який розташується біля церкви.
В рамках благодійного проекту «Будуємо храм разом» церковники планують ство‑
рити навколо церкви зелену зону, спорудити дитячий майданчик та обладнати місця для
паркування. Крім того, служителі пропонують побудувати навпроти церкви сходи, на яких
можна буде сидіти, як на лавці.

 Сторінку підготувала Катерина БЕНКЕ

Громадська організація «Єдина громада —
заможне село» оголосила про підготовку
до благодійного еко-аукціону з товарами
в техніці апсайклінг.
Апсайлінг (англ. — upsycling) — це пере‑
творення старих речей та сміття у нові, по‑
трібні вироби чи у витвори мистецтва. Старі
джинси стають новою сукнею, пластикові
коробочки — меблями. На аукціоні, що від‑
будеться у Віті-Поштовій 18 травня, пред‑
ставлять саме такі товари.
До участі запрошують всіх мешканців

села, які хочуть «перетворити сміття у до‑
брі справи». Для цього необхідно виготови‑
ти речі в техніці апсайклінг та представити
на аукціоні.
50 % від надходжень активісти витратять
на придбання контейнерів для сортування
сміття та на інші корисні для громади іні‑
ціативи.
До речі, надихнутись ідеями для своїх
виробів можна у спеціалізованих гуртках
по еко-декору, які діють при бібліотеках Ві‑
ти-Поштової та Юрівки.

ЛАЙФХАК ВІД ВІТИ-ПОШТОВОЇ:

утилізація батарейок за переробку кришечок

Г

ромадська організація
«Єдина громада — за‑
можне село» запустила
чергову екологічну акцію.
Активісти збирають бата‑
рейки, щоб здати їх на пе‑
реробку. Однак не все так
просто: щоб утилізувати
10 кілограмів зарядних при‑
строїв у Німеччині, необхід‑
но віддати 115 гривень.
Громадська
організація
пропонує жителям зібра‑
ти і продати для перероб‑
ки пластикові кришечки,
а за виручені кошти утилі‑
зувати батарейки.
«Поки що ми ставимо локальну задачу — привчити
мешканців наших двох сіл
раціонально поводитись з

відходами: компостувати
те, що компостується, і
здавати в переробку те,
що переробляється», — го‑
ворить голова ГО «Єдина
громада — заможне село»
Алла Соловйова.
«Вартість здачі кришечок по Києву — в районі
6 грн. за кг. Точок прийому — багато, поки що
не зупинялись на конкретних точках, ще аналізуємо», — зазначила Алла. Тож
щоб зібрати необхідну суму
на вивезення батарейок,
жителям доведеться назби‑
рати близько 20 кілограм
кришечок.
Контейнери для збору
батарейок та кришечок до‑

мовились розмістити у сіль‑
раді Віти-Поштовій, у двох
бібліотеках та Юрівській
ЗОШ.
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КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

У ТРІЙЦІ ЛІДЕРІВ БЕЗ ЗМІН — ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ТИМОШЕНКО,
ПОРОШЕНКО

З

а результатами опитування, прове‑
деного Соціологічною групою «Рей‑
тинг» на початку березня 2019 року,
84% опитаних в тій чи іншій мірі деклару‑
ють свою готовність взяти участь у виборах
Президента 31 березня 2019 року. Найвищий
рівень однозначної готовності прийти на
дільниці спостерігається серед мешканців
Заходу, найстарших, виборців П. Порошен‑
ка, Р. Кошулинського та І. Смешка.
• Серед факторів, які можуть завадити
проголосувати на дільниці, найбільш ваго‑
мими для опитаних є можливі провокації,
черги на дільницях та інформація про під‑
куп виборців — ці фактори отримали 2,1, 2,0
та 1,9 балів (оцінка відбувалася за 5 баль‑
ною шкалою, де 1 — зовсім не завадить, а 5
— дуже завадить). Менш вагомими є фактор
поганої погоди (1,7) та наявність планів на
відпочинок (1,8).
• Лідером президентського рейтингу ста‑
ном на кінець другого тижня березня зали‑
шається В.Зеленський, якого підтримують
24,9% тих, хто визначився та має намір голо‑
сувати. Другу позицію займає Ю.Тимошенко
(18,8%), третю — П. Порошенко (17,4%). За
Ю. Бойка готові віддати свої голоси 10,2%,
А. Гриценка — 9,4%, О. Ляшка — 5,8%, О. Вілку‑
ла — 3,5%, І. Смешка — 3,1%, Р. Кошулинсько‑
го — 2,2%. За останній тиждень електоральні
позиції лідерів практично не змінилися.
• Кожен шостий не визначився з вибо‑

ром кандидата. Важливо, що найбільше та‑
ких серед найбідніших виборців, мешканців
сіл, більше серед жінок.
• В. Зеленський має найміцніші електо‑
ральні позиції у південно-східних областях
та в Центрі країни. Ю.Тимошенко та П.Поро‑
шенко — в Центрі та на Заході, А. Гриценко —
на Заході, а Ю.Бойко — на Сході країни. При
цьому, В. Зеленський є лідером електораль‑
них симпатій в містах, Ю. Тимошенко — в
селах. В. Зеленський є лідером симпатій се‑
ред молоді і людей середнього віку, Ю. Тим‑
ошенко — серед старших виборців. Якщо
В. Зеленського, П. Порошенка та А. Гриценка
відносно більше підтримують чоловіки, то
Ю. Тимошенко — жінки.
• Антирейтинг кандидатів очолює П.По‑
рошенко. Майже половина виборців не
проголосували б за нього за жодних об‑
ставин. За Ю.Тимошенко не віддали б свої
голоси близько 30%, за Ю.Бойка — 19%,
О.Ляшка — 17%, В.Зеленського — 13%, О.Віл‑
кула — 12%.
• Моделювання другого туру дало на‑
ступні результати: Ю.Тимошенко тримає
першість у парі з П.Порошенком (28% про‑
ти 19%). Водночас, В.Зеленський — у парі з
П.Порошенком (39% проти 19%), з Ю.Тимо‑
шенко (35% проти 22%) та з А.Гриценком
(34% проти 26%).
• Парламентський рейтинг очолює пар‑
тія Слуга народу, яку підтримують 22,4% тих,

хто визначився та має намір голосувати.
Батьківщину — 19,1%, БПП Солідарність —
15,8%, Опозиційну платформу — 10,2%,
Громадянську позицію — 7,9%, Радикальну
партію – 6,1%, Свободу — 3,6%, Опозиційний
блок та Самопоміч — по 3,2%. Решта партій
мають підтримку менше 2%.
• Майже чверть не визначилися з ви‑
бором партії. За останній місяць позиції
лідерів укріпилися. В динаміці найбільше

додала Громадянська позиція та БПП Солі‑
дарність. Втрат зазнала Самопоміч.
Аудиторія: населення України від 18 років
і старше. Вибірка репрезентативна за віком,
статтю, регіонами і типом поселення. Вибір‑
кова сукупність: 2500 респондентів. Особи‑
сте формалізоване інтерв’ю (face-to-face).
Помилка репрезентативності дослідження:
не більше 2%. Терміни проведення дослі‑
дження: 9-15 березня 2019 р.

ЗА КОГО ГОЛОСУВАТИ?

М’ЯСО, ШАУРМА ТА БЕЗКОШТОВНИЙ ХЛІБ: ПРОГРАМИ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ
 Олександр САЛІЖЕНКО
РУХ ЧЕСНО
ОБІЦЯНКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
Загальною тенденцією для вибор
чих про‑
грам кандидатів є популістично привабливі
теми: високі зарплати та пенсії з одночасним
зниженням тарифів і цін, безкоштовна освіта
й медицина. За рахунок чого це відбувати‑
меться — не деталізується. Низка обіцянок у
про
грамах кандидатів узагалі не входить до
повноважень Президента, а стосується пере‑
важно роботи Прем’єра та уряду.
ОСОБИСТЕ ТВОРІННЯ
Деякі кандидати в Президенти запев
няють, що писали програму самі, інші готу‑
вали її разом з однопартійцями й затвер‑
джували на політраді та партійн ому з’їзді.
Дехто радився з фахівцями або міжнарод‑
ними експертами.
Кандидат у Президенти від Радикальної пар‑
тії Олег Ляшко каже, що писав програму сам:
«Написав цю програму зі слів шахта
ря з
Павлограда, фермера з Харківщини, лікаря з
Чернігова та вихователь
ки з Черкас. Занурювався під землю в шахту, щоб дізнатися
справжню ціну вугілля. Ходив босоніж по селу,
щоб не втратити зв’язок з рідною землею.
Пропах фермою, щоб не забути смак справжнього молока та ще більше цінувати працю
доярок. Побачив, як виглядає пекло, вкриваючись потом біля мартенівської печі».
Ляшко обіцяє українцям «повний холодиль‑
ник», «безпечну шаурму», а також зупинити
бардак, хаос і розруху.
Олександр Вілкул, кандидат від «Опоблоку»,
теж твердить, що писав програму сам:
«Щодо пріоритетів програми, то їх визначили люди і та ситуація, яка зараз є в державі.
Я за останній рік провів десь 200 зустрічей із
людьми, і я знаю добре, що людей цікавить».
Екс-співголова
фракції
«Опозицій
ний
блок», самовисуванець Юрій Бойко каже, що
не радився з фахівцями, а писав свою про‑
граму «План мирного розвитку для України»
тільки сам:

«Програму написав на базі того, що почув
від людей в областях, коли їздив Україною».
Кандидат у Президенти від партії УК
РОП
Олександр Шевченко переконаний, що його
досвіду достатньо для написання програми й
радники йому не потрібні:
«Партія нічого не затверджує, бо це моя
кампанія, а не партії. Моя виборча програма
формувалась на моєму власному досвіді і моїй
власній роботі, яка була за багато років. Ні
з ким я не радився, у мене достатньо свого
досвіду і своїх сил для цього. Я обійдусь без порадників! У нас дуже багато порадників, але
працювати нема кому».
Самовисуванець Юрій Тимошенко через те,
що програму писав поспіхом, тепер хоче вне‑
сти деякі корективи:
«Мені допомагали, і це, на жаль, писа
лося в
останній день. А потім, коли я спокійно її переглянув, то був шокований, як мене поспішили.
Я категорично проти продажу землі будь-коли і
за будь-яких обставин. Я вважаю, що є десятки
способів віддати людям землю в довгострокову
оренду на 49 років, а потім ще на 49 років. Тіль
ки я категорично проти ринку землі. Не можемо
ми зараз, наше покоління поділити землю поміж
собою. А як же наступні покоління?»

828,2 млн грн

КОЛЕКТИВНА ПРАЦЯ
Володимир Зеленський опублікував відеоз‑
вернення, у якому закликав ви
борців допо‑
могти йому скласти передвиборчу програму.
Користувачі соцмереж активно пропонували
свої ідеї, а також ділились основними, на їхню
думку, проблемами в країні. Але в результаті
до офіційної програми Володимира Зелен‑
ського з пропозицій коментаторів соцмереж
увійшло дуже мало.
У команді Зеленського запевняють, що ви‑
вчили всі 10 тисяч коментарів з пропозиці‑
ями, після чого кандидат разом з фахівцями
визначив, наскільки кожна пропозиція є
реальною для втіл ення. Зрештою, у тій чи
іншій формі за
л ишилося приблизно 60%
пропозицій.
«Шляхом аналізу повідомлень на пошту і
коментарів — був розробле
ний спеціальний
сервіс, який викачав всі коментарі в один документ — зібрали інформацію про тисячі про
блем. На сторінці програми на нашому сайті
є посилання на коментарі людей, які ми використовували. На
справді їх набагато більше», — розповіли у прес-службі ЗЕЛЕНСЬКОГО.
Прес-секретарка Юлії Тимошенко Марина
Сорока каже, що програма — це титанічна пра‑

ця багатьох людей. Щодо програми лідерки
«Батьківщини», то над нею нібито працювали
багато фахівців:
«Підготовкою «Нового економічного курсу»
чотири роки займалися понад сотні вітчизняних економіс
тів та фінансистів, потім
розділи обговорювалися та доопрацьову
валися в профільних колах та в ре
гіонах.
Понад сотні експертів працювали над підготовкою проекту нової Конституції».
А от до розробки документів, які лягли в ос‑
нову програми кандидата від партії «Основа»
Сергія Тарути, залучили близь
ко 50 науков‑
ців-економістів, представників бізнесу та екс‑
пертів-міжнародників.
За словами кандидата від Соціаліс
тичної
партії України Іллі Киви, він свою програму
готував разом із профільними експертами та
однопартійцями, «які мають величезний дос‑
від в різних сферах».
На жаль, перед тим, як віддати свій голос,
виборці і досі не дуже зважають на виборчі
програми, а орієнтуються на особисті якості
кандидатів, як-то зовнішність, харизма, ора‑
торські вміння. Саме через низьку увагу ви‑
борців політики готують свої програми у стилі
«за все хороше, проти всього поганого».

СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ДЕКЛАРУЮТЬ КАНДИДАТИ?

(інформація з декларацій, поданих кандидатами до ЦВК для реєстрації)
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АНТИРЕКОРД УКРАЇНИ: Україна посіла 1 місце за рівнем недовіри до влади

В

Україні найнижчий у світі рівень довіри насе‑
лення до влади — лише 9 відсотків, повідом‑
ляє Українська правда.
Про це свідчать результати дослідження аналітич‑
но-консультативної компанії Gallup за 2018 рік.
«Найнижчий рівень довіри у світі другий рік поспіль», — коментують цифру аналітики.
За їхніми даними, для порівняння, коли пре‑
зидентом був Віктор Янукович, цей показник
сягав 24%.
При цьому у пост-радянських країнах довіра до

керівництва держави у середньому складає 48%,
світовий середній рівень — 56%.
Як з’ясували дослідники, відразу після обрання
президентом Петра Порошенка довіру до влади в
цілому відчували 24% українців, водночас дії По‑
рошенка схвалювали 48%.
«Проте ці надії швидко зникли, оскільки багато
українців побачили, що влада не в змозі виконати вимоги протестувальників Революції на Майдані. З 2015 року довіра не перевищувала 14%», —
підсумовують автори дослідження.

Україна

у світі

пост-радянські медіа

Руслан
Кошулинський

0,5

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

5
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ХТО ПРЕДСТАВЛЯЄ П’ЯТІРКУ РЕЙТИНГОВИХ ЛІДЕРІВ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ
ПЕРЕГОНІВ НА КИЇВЩИНІ?

Одні довірені особи агітують навіть у сусідніх областях, а інші дистанціюються від свого кандидата
 Інна КОСЯНЧУК
ПОГЛЯД
Короля, як кажуть, грає свита.
А коли він ще кандидат у королі, чи
то пак, як у нашому випадку, в Президенти держави, то, вочевидь,
свита повинна зіграти якнайпереконливіше. Адже переможцем стане
лише один. І тут у свиті, вочевидь,
одним з ключових гравців є довірена особа кандидата в президенти,
яка представляє його на тому чи
тому виборчому окрузі. Адже саме
довіреній особі, даруйте за каламбур, довірена репутація кандидата. На сайті ЦВК оприлюднений
список довірених осіб кандидатів
на президентських виборах.
«Погляд» поцікавився, кому ж до‑
вірили свою репутацію на Київщині
найрейтинговіші кандидати на пост
Президента України — Юрій Бойко,
Анатолій Гриценко, Володимир Зе‑
ленський, Петро Порошенко, Юлія
Тимошенко.
А тепер трохи про кожну довірену
особу і по округах.
ДОВІРЕНІ ОСОБИ ЮРІЯ БОЙКА

ОКРУГ № 90: Вадим КУШНІР, адво‑
кат, ФОП, який понад 14 років за‑
ймається консультуванням з питань
комерційної діяльності та управлін‑
ня; колишній депутат Білоцерків‑
ської міськради від політичної партії
«Сильна Україна», також він був по‑
мічником народних депутатів‑регіо‑
налів.
ОКРУГ № 91: Костянтин ІВАНЧЕНКО,
засновник благодійної організації
«Фонд «Сварог», також він є за‑
сновником ГО «Рекреаційний комп‑
лекс «Сварог» і ГО «Спортивний
клуб «Сварог».
ОКРУГ № 92: Микола ФУРДИЧКА,
депутат Київської обласної ради від
«Опозиційного блоку», якого обира‑
ють до облради уже вчетверте. Згідно
декларації НАЗК за 2017 рік, Миколу
Фурдичку можна вважати людиною
не бідною і справжнім латифунди‑
стом, адже задекларував декілька зе‑
мельних ділянок. Плюс кілька об’єк‑
тів нерухомості, а ще корпоративні
права.
ОКРУГ № 93. Леонід КИПИЧЕНКО,
пенсіонер, який, за даними руху
ЧЕСНО, 2012‑го, будучи головою Бо‑
гуславської райради, балотувався
до Верховної Ради від «Партії ре‑
гіонів», у 2015‑му очолив «Опоб‑
лок» на виборах до Богуславської
райради, у грудні організовував
добровільно-примусові поїздки бю‑
джетників на «Антимайдан» у Києві,
а в 2015‑му безуспішно висувався
до облради від «Опозиційного бло‑
ку».
ОКРУГ № 94: Світлана БЕРЕЗА, тим‑
часово безробітна, депутат Київ‑
ської обласної ради від «Опозицій‑
ного блоку».
ОКРУГ № 95. Тетяна ПОДАШЕВСЬКА,

заступник міського голови Тетієва з
гуманітарних питань, депутат Теті‑
ївської міської ради. Перша в Укра‑
їні жінка — генерал-майор міліції
(звання Президент України Леонід
Кучма присвоїв їй 2004 року.). За ча‑
сів головування екс-регіонала Ана‑
толія Присяжнюка в ОДА була його
заступником, ще раніше — радником
очільника «Чорноморнафтогазу».
ОКРУГ № 96. Роман БУКОВСЬКИЙ,
депутат Київської обласної ради
(фракція
«Опозиційний
блок»).
2014‑го Буковський безуспішно бало‑
тувався до Верховної Ради від «Опо‑
блоку» на 96‑му окрузі. Займається
будівельним бізнесом на Київщині,
зокрема у Вишгородському райо‑
ні звів кілька житлових комплексів.
Серед зазначених в декларації НАЗК
за 2018 рік цінних речей — кілька до‑
рогих наручних годинників.
ОКРУГ № 97. Руслан ПІРСЬКИЙ,
тимчасово безробітний. До 2014‑го
безуспішно балотувався від «Опо‑
зиційного блоку» до парламенту,
а 2015‑го — до Київської обласної
ради. 2010–2015 — депутат облради
від «Партії регіонів».
ОКРУГ № 98. Валерій КСЬОНЗЕНКО, безробітний, наразі є депута‑
том Київської обласної ради. Коли
балотувався до облради 2015 року,
був президентом ТОВ «Спецвисот‑
монтаж-БУД». 2010‑го його обрали
від «Партії регіонів» депутатом Бо‑
риспільської міської ради, де він
з 2013‑го до 2014 року працював
секретарем. На момент балотуван‑
ня був головою наглядової ради
інвестиційно-будівельної компанії
«Місто».
ДОВІРЕНІ ОСОБИ АНАТОЛІЯ
ГРИЦЕНКА

ОКРУГ № 90. Вікторія ШИШКОВСЬКА. Була депутаткою Білоцер‑
ківської міської ради, де входила
до фракції «Віче». 2015‑го вона вже
фігурує як членкиня «Самопомочі».
Зараз команда Гриценка позиціонує
Шишковську як довірену особу, яка
здійснює підприємницьку діяльність.
ОКРУГ № 91. Роман ГАНЕНКО, за‑
сновник Адвокатського бюро «Ро‑
мана Ганенка». На його сторінці
у Facebook будь-яка інформація
щодо кандидата в Президенти Гри‑
ценка відсутня.
ОКРУГ № 92. Євген Ковтун, працює
в КНП «Центр первинної медико-са‑
нітарної допомоги».
ОКРУГ № 93. Василь САХНО, при‑
ватний підприємець. Окрім того,
за даними ресурсу YouControl, ке‑
рує ГО «Патріоти Рокитнянщини» та
входить до складу Громадської ради
при Рокитнянській РДА.
ОКРУГ № 94. В’ячеслав МІШУТА,
самозайнята особа. Місцеві сайти
інформують, що він провадить ад‑
вокатську діяльність. На виборах
2014 року був членом ОВК від канди‑
дата Гриценка.

ОКРУГ № 95. Дмитро АНДРУЩЕНКО,
тимчасово безробітний. Пояснює,
що навчався в аспірантурі, а зараз
дописує дисертацію «Управління
продажем страхових послуг корпо‑
ративним клієнтам».
ОКРУГ № 96. Валерій БЕРНАДІН, пен‑
сіонер. Є депутатом Вишгородської
райради, де очолює постійну регла‑
ментну комісію. Раніше працював
у правоохоронних органах. Як пові‑
домляли ЗМІ, був співробітником ГУ
з боротьби з організованою злочин‑
ністю й намагався протидіяти неза‑
конному ввезенню до країни кави,
яку завозили під виглядом гумані‑
тарної допомоги. Бернадін є одним з
небагатьох довірених осіб кандидата,
хто 2018 року переказав партії Гри‑
ценка власні гроші — трохи менше
3 000 гривень.
ОКРУГ № 97. Олександр ВЕЛИКОДНИЙ, пенсіонер. 2015‑го безуспішно
балотувався до Київської облас‑
ної ради, 2014‑го — до Верховної
Ради від «Громадянської позиції»,
2006 року — до парламенту від
«БЮТ», а 2002‑го — від партії «Яблу‑
ко». Крім того, він був помічником
нардепа-комуніста та трьох народ‑
них депутатів від ВО «Батьківщина».
Був депутатом Київської облради з
2006 до 2010 року.
ОКРУГ № 98. Дмитро СУЛІМА, само‑
зайнята особа. До 2017 року, за дани‑
ми сервісу Opendatabot, був керів‑
ником фермерського господарства
«Ревочі».
ДОВІРЕНІ ОСОБИ ВОЛОДИМИРА
ЗЕЛЕНСЬКОГО

ОКРУГ № 90. Ігор БОЖЕНКО, без‑
робітний У соцмережі Facebook він
оприлюднив фото з офісу “ЗеКо‑
манди”, який запрацював у місті
6 березня.
ОКРУГ № 91. Тетяна ПОНОМАРЕНКО,
працівниця комунального закладу
облради “Київська обласна психо‑
неврологічна лікарня № 2”.
ОКРУГ № 92. Юлія СОБАЧКО, вчи‑
телька математики та інформати‑
ки Узинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1.
На своїй сторінці у Facebook викла‑
дачка не поширює інформації про
Зеленського та не афішує своєї при‑
четності до кандидата. 2017‑го невда‑
ло балотувалася до Узинської міської
ради від партії “Громадянська пози‑
ція” Анатолія Гриценка. 2012‑го була
довіреною особою на 92‑му окрузі
партії “Нова політика”, яку очолював
Володимир Семиноженко, котрий
працював віце-прем’єром в уряді
Анатолія Кінаха.
ОКРУГ № 95. Євген ДАНИЛОВ,
юрист, члену ГО “Асоціація правни‑
ків України”, працівник ТОВ “Емер‑
джекс Аутсорсінг”
ОКРУГ № 93. Ірина МЕЛЬНИК, пра‑
цівниця юридичної фірми “Кушнір,
Яким’як та партнери”.
ОКРУГ № 94. Володимир ПІДДУБНИЙ, доктор технічних наук, про‑

ЯКЩО ВАМ ВІДОМІ ФАКТИ ПОЛІТИЧНОЇ
КОРУПЦІЇ В ПРИІРПІННІ,
телефонуйте за номером цілодобової
«Гарячої лінії»
«Стоп політичній корупції»
(044) 5780004, або за номерами телефонів
в місті Ірпінь (066) 980-92-99;
(098) 916-10-67

фесор кафедри технології та орга‑
нізації ресторанного господарства
Київського національного торго‑
вельно-економічного
університе‑
ту. 2002‑го безуспішно балотувався
до Верховної Ради від Соціал-демо‑
кратичної партії України (об’єднаної).
ОКРУГ № 96. Ростислав КОВАЛЬ з
адвокатського об’єднання “Стоїк”.
ОКРУГ № 97. Микола ГАЛУШКО–
директор ТОВ “Галід”, основною ді‑
яльністю якого є приватні охоронні
служби.
ОКРУГ № 98. Павло КОНОВАЛОВ —
керівник ТОВ «Геліополіс Україна» —
підприємтва з виробництва та про‑
дажу меблів.
ДОВІРЕНІ ОСОБИ ПЕТРА
ПОРОШЕНКА

ОКРУГ № 90. Галина СКЛЯРОВА,
вчителька української мови та літе‑
ратури Білоцерківського колегіуму
яка також керує цим навчальним
закладом. Як членкиня партії «Солі‑
дарність» 2015 року вона безуспіш‑
но балотувалася до Білоцерківської
міської ради. Вдячна Порошенку
за створення єдиної помісної цер‑
кви. Від нього чекає й на закон про
українську мову.
ОКРУГ № 91. Ахтем СЕІТАБЛАЄВ,
котрий зняв кінофільм «Кіборги».
Актор і телеведучий, заслужений ар‑
тист АР Крим, наразі працює в Театрі
драми та комедії на лівому березі
Дніпра. У соцмережі Facebook він за‑
питує, чи повинна публічна особа,
якою він себе вважає, казати публіч‑
но про свої політичні вподобання,
на що журналіст Руху ЧЕСНО Сергій
Огородник зауважив, що Сеітаблаєв
може висловлювати свою позицію,
оскільки офіційно є довіреною осо‑
бою Петра Порошенка на виборах.
ОКРУГ № 92. Сергій ФОМЕНКО,
підприємець, який є солістом гур‑
ту «Мандри». Він агітує не лише
на Київщині, а й уже встиг побувати
на Полтавщині. А 9 березня висту‑
пив з концертом на зустрічі Поро‑
шенка з виборцями в Черкасах.
Округ № 93. Ігор КОЗЛОВСЬКИЙ, на‑
уковий співробітник Інституту філо‑
софії ім. Г. Сковороди НАН України.
Впродовж двох років був у полоні
в бойовиків у Донецьку, його виз‑
волили наприкінці 2017 року, обмі‑
нявши на бойовиків з Донбасу, яких
утримувала українська сторона.
ОКРУГ № 94. Георгій ЦАГАРЕІШВІЛІ,
депутат Київської обласної ради від
«БПП» обраний від Обухова, двою‑
рідний брат заступника міністра регі‑
онального розвитку Лева Парцхалад‑
зе, раніше фракцію «БПП» в облраді
очолював Парцхаладзе, але після
його призначення на посаду в мініс‑
терстві її головою став Цагареішвілі.
Є генеральним директором ТОВ «Ін‑
вест Капітал Девелопмент». Також
був помічником на громадських за‑
садах нардепа від «Партії регіонів»
Вадима Столара, відомого київського
забудовника і фігуранта сумнозвісної
справи навколо афери під кодовою
назвою «Еліта-центр».
ОКРУГ № 95. Роман ХОРОЛЬСЬКИЙ,
також зазначений на сайті ЦВК як
акредитований представник газе‑
ти «Правова столиця», що викли‑
кає у громадськості запитання — чи
може довірена особа кандидата пи‑
сати незаангажований матеріал як
журналіст?
ОКРУГ № 96. Віталій ЧЕРНІЛЕВСЬКИЙ,
юрист, адвокат, керівник і засновник

приблизно десяти адвокатських ком‑
паній та громадських організацій,
зареєстрованих у Житомирі, Ірпені
та Бучі. Пов’язаний з депутатом Ірпін‑
ської міськради від «Нових обличь»
Юрієм Денисенком, який до 2018 року
був заступником екс-голови Київ‑
ської ОДА Олександра Горгана. Чер‑
нілевський був радником Денисенка
під час його перебування на посаді
заступника очільника КОДА. До цієї
посади Денисенко був секретарем
Ірпінської міської ради і «засвітився»
у кількох корупційних скандалах.
ОКРУГ № 97. Ірина НЕЧАЄНКО, пра‑
цює в ТОВ «Светкомплект Україна».
З 2012‑го є помічницею на громад‑
ських засадах народного депутата
від партії «УДАР» Павла Різаненка,
обраного на цьому ж окрузі.
ОКРУГ № 98. Віталій ЯРЕМА, відо‑
ма особистість, у 2014–2015‑х був
Генпрокурором. Був депутатом ВРУ
трьох скликань, представником «На‑
шої України», НУНС, «Батьківщини»,
на початку 2018 року став заступни‑
ком керівника обласної парторгані‑
зації «БПП» Ігоря Кононенка.
ДОВІРЕНІ ОСОБИ ЮЛІЇ ТИМОШЕНКО

ОКРУГ № 90. Михайло КОРОТЮК,
який на місцевих виборах 2015 року
безуспішно балотувався до Київ‑
ської міськради від ВО «Батьківщи‑
на». Верховній Раді VI скликання був
помічником нардепа від «Батьків‑
щини» Вадима Коротюка.
ОКРУГ № 91. Микола ШВИДКИЙ,
який належить до керівництва міс‑
цевого осередку партії. Раніше очо‑
лював Макарівську РДА.
ОКРУГ № 92. Маріанна ОВДІЄНКО,
тимчасово безробітна.
ОКРУГ № 93. Олексій МУРАВСЬКИЙ,
депутат Миронівської ради, працює
в Національному університеті бі‑
оресурсів і природокористування
України, доцент кафедри банківської
справи та страхування. У 2015‑му безу‑
спішно балотувався до обласної ради
від ВО «Батьківщина». 2019‑го на про‑
міжних місцевих виборах був першим
номером у списку «Батьківщини»
до Миронівської міської громади.
ОКРУГ № 94. Петро КОРОБЕНКО,
очолює Обухівський медичний ко‑
ледж, який є комунальним вищим
навчальним закладом Київської
облради.
ОКРУГ № 95. Олександр НІГРУЦА, депутат облради. Він пройшов
до ради від Петропавлівської Бор‑
щагівки та селища Чайки як пред‑
ставник ВО «Батьківщина». Є чле‑
ном комісії з питань містобудування
й архітектури. Керує ТОВ «АРХ-БУД».
На сайті Петропавлівської Борщагів‑
ки депутат зазначений як член ви‑
конкому. Є директором футбольного
клубу «Чайка» та членом виконкому
Києво‑Святошинської районної фе‑
дерації футболу, засновник обслу‑
говуючого кооперативу «Околиця».
ОКРУГ № 96. Артем ТЮТЮННИК, де‑
путат Вишгородської міськради від
партії «Воля».
ОКРУГ № 97. Лідія РЕЗНІК, тимча‑
сово не працює. У декларації НАЗК
зазначено, що у 2018‑му обіймала
посаду начальника відділу ведення
державного реєстру виборців викон‑
кому Броварської міськради.
ОКРУГ № 98. Валентин ЛУЧКОВСЬКИЙ, депутат Хмельницької місь‑
кої ради IV скликання від партії
«Демократичний союз». Є керуючим
партнером адвокатського об’єднан‑
ня «Лучковський і партнери».
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 ОТАКОЇ!

КОМАНДА КАРПЛЮКА НЕЗАКОННО ЗБЕРІГАЛА
В МІСЬКІЙ РАДІ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ АГІТАЦІЙНИХ
МАТЕРІАЛІВ ЗА ПОРОШЕНКА

У

переддень жіночого свята в Ірпені
стався ще один гучний скандал: в
міській раді виявили тіньовий штаб
кандидата в Президенти Петра Порошенка.
Зокрема свідки повідомляють про десятки
пакунків з агітаційною продукцією на під‑
тримку вищезгаданого кандидата. Один із
активістів, Святослав Куценко, заявив: «В
актовому залі ІМР незаконно зберігаються десятки тисяч агітаційних матеріалів.
Ми викликали поліцію — зараз тривають
слідчі дії».
За словами депутата Ірпінської міської
ради Лаврентія Кухалейшвілі, екс-мер Ірпе‑
ня Карплюк, який насправді, як відомо, не
відійшов від справ, домовився з БПП, що
він дасть на виборах президента «гарний
результат» за нього.
«За це йому обіцяють закрити всі його
кримінальні справи і дати на розрив наш
95 округ для виборів до ВР, щоб отримати
імунітет і з новою силою почати остаточно розривати наше місто», — заявив
Кухалейшвілі.
У зв’язку з даними подіями на офіційній
сторінці поліції Київщини згодом з’явилася
інформація. Поліціянти повідомили, що па‑
кунки з агітаційною продукцією в Ірпінській
міській раді залишила невідома особа.
Цитуємо:
«Працівники поліції встановили, що пакет (на фото видно, що пакетів було ба‑
гато — ред.) залишив один з працівників
міської ради. В його діях вбачаються ознаки порушення вимог Закону України «Про
вибори Президента України» у частині
проведення агітації в державних установах. Відносно правопорушника поліцейські
склали адміністративний протокол за ч. 2
ст. 212-14 КУпАП».
Ось так очевидне стає просто неймовірним.
А тому виникає запитання до працівників
поліції: невже вони серйозно вважають, що
все це занесла одна людина і керівництво
міської ради про це нічого не знало? Також у
громадськості виникає запитання: що в цей
час робила муніципальна варта Ірпеня, яку
утримують за кошти місцевих жителів?
Питання риторичні. В Ірпені добре зна‑
ють ціну словам нинішньої міської влади

та представників структур, які приховують
її великі та дрібні злочини. Навіть пересічні
мешканці міста у «справі з тіньовим передви‑
борчим штабом» зрозуміли, звідки дме вітер
і кому саме належить агітаційна продукція
кандидата в Президенти Порошенка. А дуже
багатьом (окрім поліції, звичайно) відомо, хто
ті агітки мав роздавати.
Щодо висловлювань депутата ІМР Лаврен‑
тія Кухалейшвілі стосовно Карплюка та його
«договорняків» з БПП, то вони мають під
собою багато фактів. А один з них навіть
викликав великий резонанс у ЗМІ. Мова йде
про офіційну зустріч президентської партії
«Солідарність» з представниками громад
Київщини, яка відбулася наприкінці листо‑
пада минулого року. Там Карплюка не лише
бачили серед присутніх, а й навіть сфото‑
графували для історії. Що там робив ко‑
лишній мер Ірпеня, яку громаду представ‑
ляв, а головне — в якості кого?

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

83 АДМІНПРОТОКОЛИ ВІД НАЗК НА ОВЕРКА:
ірпінський депутат-забудовник не задекларував
понад 15 мільйонів гривень своїх статків

Н

аціональне агентство
з питань запобігання
корупції
направило
до суду 83 адмінпротоко‑
ли стосовно депутата Ір‑
пінської міської ради Ігоря
Оверка, який не задеклару‑
вав понад 15 млн грн своїх
статків.
Як відомо, Оверко — це по‑
тужний ірпінський забудов‑
ник, який належить до кола
оточення відставного мера
Ірпеня Володимира Кар‑
плюка та «Нових облич».
Так, НАЗК встановило, що
депутат не подав 83 пові‑
домлення про суттєві зміни
в майновому стані після от‑
римання у 2017 році дохо‑
ду від продажу 83 квартир
в Ірпені.
Загальна сума, про яку
не повідомив Оверко, сягає
понад 15 млн. 196 тис. грн.
Відповідальність за непо‑
відомлення або несвоє‑
часне повідомлення про
суттєві зміни у майно‑
вому стані передбачена
ч. 2 ст. 172–6 КУпАП та тягне
за собою накладення штра‑
фу від 100 до 200 неоподат‑
ковуваних мінімумів доходів
громадян.
Нагадаємо, що свого часу
відомості про 586 квартир,
які у 2016 році були у влас‑
ності Оверка, облетіли на‑
віть світові інформаційні
агентства. У 2017‑му їх нара‑

ховувалося уже 186. Решту
продав, виручивши більше
50 млн грн.
У січні НАЗК в деклара‑
ції Оверка виявило ознаки
кримінального правопору‑
шення, пов’язаного з коруп‑
цією (відповідні документи
направлено до поліції).
А саме — умисне декла‑
рування недостовірної ін‑
формації на суму понад
250 прожиткових мінімумів
для працездатних осіб.

Оверко
у
звітно‑
му 2016 році відчужив
412 об’єктів нерухомості.
Проте недостовірно вказав
дохід, отриманий від таких
правочинів.
Депутат також не заде‑
кларував 3 власні земельні
ділянки в Ірпені та недосто‑
вірно вказав дохід дружини.
Загалом встановлено, що
у декларації депутат відо‑
бразив недостовірні відомо‑
сті на суму понад 2,9 млн. грн.

ЯК РОЗШИРИТИ МЕЖІ МІСТА ЗА КІЛЬКА ХВИЛИН
І... СПИСАТИ ВСЕ НА ПОПЕРЕДНИКІВ

В

 ГОРЕНИЧИ

НА ХАБАРІ У 8 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ ЗАТРИМАЛИ
ЗАСТУПНИКА КЕРІВНИКА ДЕРЖВОДАГЕНТСТВА

Г

епрокуратура спільно з СБУ та Спеціальною антикорупційною прокуратурою затрима‑
ли заступника Держводагенства, коли він отримував хабар.
Посадовця спіймали «на гарячому» під час отримання хабара у розмірі 8 тисяч дола‑
рів. Таку суму заступник держводагентства отримав взамін на підписання ним договору на
біологічну меліорацію Бучанського водосховища.
За офіційною інформацією заступником голови Державного агентства водних ресурсів є
Павло Гвозденко. Цікаво, що напередодні затримання посадовець давав інтерв’ю на «Гро‑
мадському» щодо перевірки якості води.
Біологічна меліорація — це покращення якості води за допомогою мікроорганізмів, які
можуть очищувати і фільтрувати воду.

Ірпені депутатська більшість (пар‑
тія «Нові обличчя») на черговій се‑
сії міської ради ухвалила рішення
розширити межі міста більше, ніж удвічі.
За рахунок чого? Із двох тисяч гектарів,
а саме на стільки планують розширити
місто, половина — ліс. Інша половина —
заплавні землі, на яких забудовники без
відповідних погоджень і дозволів, а зна‑
чить протизаконно, вже зводять багатопо‑
верхівки.
Усе на сесії пройшло за «відпрацьова‑
ним сценарієм» — «фейковий» порядок
денний із шістьох питань, опублікований
заздалегідь, потім, за два дні до початку
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НОЧУВАЛИ НА ВУЛИЦІ: поліція знайшла

жінку з двома дітьми

П

рацівники патрульної поліції Києво-Святошинського ВП допомогли дівчині з двома
дітьми, яку вночі застали на лавці.
Виявилося, що 19-річну мешканку Сум з малолітніми дітьми до квартири не впустила
рідна мати, яка живе в місті Вишневе, тому вона була вимушена уночі заночувати на вулиці.
Жінка пояснила, що розгубилася – на вулиці була ніч. Вона не знала, що їй робити далі,
тому сіла на лавку і не помітила, як задрімала.
Правоохоронці запросили матір з дітьми до патрульної машини, аби вони обігрілися та
відвезли до лікарні.

засідання, логічне і передбачуване «роз‑
ширення» порядку до 127 питань, і нарешті
у підсумку 130 питань на самій сесії. Депу‑
тати працювали натхненно і динамічно —
зайвих питань не задавали і героїчно тис‑
нули на кнопки пультів для голосування.
Змінили цільове призначення під житлову
забудову, виділили ділянки і одностайно
проголосували за зміни меж міста. За про‑
ектом його територія збільшується — з
1724 гектарів до 3705.
Після цього виконувачка обов’язків місь‑
кого голови Анастасія Попсуй повторила
вже відому «мантру» про попередників:
«Це рішення ще 2012 року, яке ми просто
закінчуємо. Ми зараз прийняли новий
Генеральний план, і те рішення, яке ще
було 2012 року, ми просто доводимо
до пуття і все, не більше, не менше».
Дуже зручно наразі в сучасній Україні
усе списувати на попередників, а при
цьому мати саме сьогодні свої особисті
«інтереси».
Нагадаємо, що у 2012 році проти роши‑
рення меж Ірпеня виступив обласний
лісгосп, і тоді це рішення не вдалося про‑
тягнути. Ліс зберегли. Тепер його доля
знову під загрозою. Як, до речі, і доля рі‑
чок Ірпінь та Буча, заплави яких забудов‑
ники з «Нових Облич» хочуть перетворити
(і вже незаконно перетворюють!) у кам’яне
гетто. Хто тепер стане на заваді дерибан‑
никам приірпінської землі? Громада?
А може Київська облрада, Кабінет Міні‑
стрів чи Верховна Рада України, які мають
ще затвердити рішення депутатів ІМР?

ЕКС-ДЕПУТАТА ВИШНЕВОГО СПІЙМАЛИ НА ХАБАРІ

Г

енеральною прокуратурою України за‑
тримано двох осіб, які намагалися пе‑
редати кошти у розмірі 5 млн. грн одно‑
му з кандидатів у Президенти України. Гроші
хотіли вручити у доларах США. За декілька
днів до інциденту кандидат у Президенти
України повідомив правоохоронні органи
про надіслану йому пропозицію зняти свою
кандидатуру з президентських виборів. При
передачі хабара обвинувачуваних зловили
«на гарячому».
«Генпрокуратура спільно з ДБР та К СБУ
затримали двох осіб, які намагалася вручити долари в еквіваленті 5 млн. грн кан-

дидату в Президенти Юрію Тимошенку
за відмову балотуватися. Сам кандидат
в Президенти декілька днів тому після спроб вплинути на нього звернувся
в ГПУ. Зловмисники затримані за статтею 157 ч 3 (перешкоджання здійснення
виборчого права). З огляду на відому слідству переписку затриманих виконавців із
політиками, чекаю ґвалту про політичні
репресії», — написав Генеральний про‑
курор України Юрій Луценко на сторінці
у Facebook.
Пізніше стало відомо, що затриманим ви‑
явився вишнівчанин Тарас Костанчук. Він

був депутатом Вишневої міської ради, але
склав свої повноваження. Впізнали його й
місцеві жителі.
«Загадковий чоловік, якого затримали
вчора за хабар Юрію Тимошенку. Ним виявився відомий всім вишнівчанам Тарас
Костанчук, депутат Вишневої міськради
цього скликання, який минулого року склав
повноваження депутата і який 4 роки
тому ледь не став міським головою Вишневого», — зауважив Денис Зерченко, акти‑
віст Вишневого.
Відомо, що у лютому центральна виборча
комісія відмовилася зареєструвати кандида‑

том у Президенти України Тараса Костанчука,
якого висунула «Партія захисників України».
ЦВК констатував, що пропоновані в його
програмі заходи передбачають дискриміна‑
цію за професійною ознакою, пропагують
насильство та зазіхають на встановлені Кон‑
ституцією права і свободи громадян.
 Сторінку підготувала Альона ТКАЧЕНКО
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 СПОРТ

ЄВГЕН ЧУЛАКОВ: Розвиток дитячого спорту —
це відповідальність бізнесу
У здоровому тілі — здоровий дух. Спорт — унікальній
інструмент, він вирішує питання гармонійного
розвитку не тільки окремої людини, але й
суспільства загалом. Особливо дитячий спорт. Про
підтримку бізнесом розвитку дитячого спорту ми
розпитали Євгена Чулакова, забудовника, засновника
девелоперської компанії ZORI Invest, одного із
вболівальників та спонсора дитячої футбольної
команди U‑10 футбольного клубу «Вишневе».

спілкувалася Катерина БЕНКЕ
ПОГЛЯД
— Євгене, в якому турнірі зараз грає U‑10, які результати останнього матчу?
— Дограємо у зимовому турні‑
рі Winter Championship, у суботу
виграли 6:0 у команди з Василь‑
кова.
— Поздоровляю. Які плани
на найближчий час?
— Дякую. У цьому турнірі ми
виграли останні три гри, але
поки що йдемо на 5 місці, тому
найближчим часом будемо
боротись за призове місце.
А потім почнеться підготовка
до чемпіонату Києва.
— Як і чому вирішили допомагати цим дітям?
— Мені дуже подобається фут‑
бол. Вважаю, що це гра, яка
поєднує всі складові змагання,
для якої в рівній мірі необхід‑
ні інтелект та фізичних якості.
Коли є час, із задоволенням
дивлюсь ігри різного рівня
різних чемпіонатів, для мене
це щось на кшталт медитації.
Але от саме дитячим футболом
до певного часу я не цікавився.
Одного разу приятель запро‑
сив подивитись одну з таких
ігор. Скажу відверто,
на той час навіть уя‑
вити не міг, наскільки
це цікаво. Я був вра‑
жений тим, як діти
викладались на полі.
В дитячому футболі є
всі складові дорослих
змагань:
стратегія,
тактика,
швидкість,
неймовірні
голи,
фінти, словом, все, з
чого складається ви‑
довищність цієї гри,
але головна відмін‑
ність від дорослих
професійних гравців — діти
грають не за гроші. Допомагати
вирішив тому, що часто таким
командам не вистачає певного
спорядження, коштів на тран‑
сфери. Є діти, які мають хист,
дуже хочуть займатись цим
спортом, але батьки не можуть
забезпечити всім необхідним.
— Яка взагалі ситуація зі спортом в Київській області?
— Не відповім за всю Київську
область, а от щодо Києво‑Свя‑
тошинського району, то з боку
місцевої влади є відчутні кро‑
ки у покращенні спортивної
інфраструктури.
Наприклад,
у Вишневому найближчим ча‑
сом завершиться реконструкція
футбольного стадіону, у Петро‑
павлівській Борщагівці минуло‑
го року відкрили чудовий спор‑
тивний комплекс, у Софіївській
Борщагівці будується стадіон із
футбольним полем стандартних

розмірів, з трибуною на 232 гля‑
дачі, біговими доріжками, зала‑
ми для боксу та дзюдо. До речі,
спеціалісти ZORI Invest надава‑
ли консультації в процесі про‑
ектування та ряду інших питань
щодо підготовки до будівництва
спорткомплексу у Софіївській
Борщагівці. Це буде спортивна
споруда, яка відповідатиме всім
необхідним стандартам безпеки
та якості. Також наша компанія
в процесі розгляду будівництва
сучасного спортивно-оздоро‑
вчого закладу з можливістю ор‑
ганізації дитячих секцій.
— Чи допомагають розвивати
спорт інші забудовники?
— Так, дійсно, відповідальні
забудовники намагаються роз‑
міщувати спортивні майданчики

на великих об’єктах будівниц‑
тва, але це більше стосується
не стільки розвитку спорту, а за‑
доволення загальної потреби
майбутніх мешканців у соціаль‑
ній інфраструктурі. Спортивні
майданчики — частина необ‑
хідного для розвитку території
«пакета» з садочками, школами,
закладами торгівлі, дитячими
майданчиками, озелененням те‑
риторії, тощо. Це диктується дер‑
жавними будівельними норма‑
ми, але знов‑таки, для територій,
а не окремих забудовників. Хоті‑
лося б щоб ключові гравці цього
ринку більше уваги приділяли
саме фундаментальним спору‑
дам, які б, наприклад, дозволяли
тренуватись взимку та проводи‑
ти змагання. Мене давно дивує
відношення великих забудов‑
ників до цього питання, адже
створення універсального, ціло‑
річного спортивного об’єкту про‑

демонструвало б і рівень проек‑
ту, і відношення до мешканців, і
до спорту в цілому, не говорячи
вже по репутаційні вигоди.
— Так, це болюче питання. Давайте повернемось до команди.
Як батьки відносяться до захоплення своїх дітей?
— У випадку з U‑10 футболь‑
ного клубу «Вишневе» відно‑
шення батьків дуже подобаєть‑
ся. Вони з усією серйозністю та
відповідальністю
відносяться
як до ігор, так і до тренувань.
На кожній з ігор майже всі
батьки присутні, налаштовують
хлопців, спілкуються з трене‑
ром, вболівають, знімають відео
та фотографують. Їх підтримка
неймовірно важлива для коман‑
ди. Взагалі, тут хочу звернутися
до батьків та зазначити, що якщо
їх дитині у цьому віці
подобається футбол
(або будь який інший
вид спорту), це варто
сподіватись, що через
рік-два дитина захо‑
че займатись чимось
іншим. Батьки часто
думають що якщо він
ще малеча, то буде
ще багато спортивних
секцій та захоплень.
Частково, це дійсно
так, але тут найваж‑
ливішим моментом є
саме підтримка та на‑
стрій батьків. Моя особиста дум‑
ка, що якщо саме батьки будуть
налаштовані серйозно, то у ди‑
тини є шанс вийти на серйозний
рівень та розглядати спорт як те,
з чим можна пов’язати своє про‑
фесійне майбутнє.
— Як хлопці до вас ставляться?
Які у вас відносини?

— Ми спілкуємось під час ігор,
якщо можу, і це не йде в розріз
з тренерськими настановами,
щось підказую, а взагалі, кажу
їм, що я їх найщиріший вболі‑
вальник.
— Хто Ваш улюблений гравець?
— Не хочеться когось виділя‑
ти, тому що вся команда скла‑
дається з талановитих гравців.
Але якщо вже наполягаєте щоб
я назвав, то в мене їх декілька.
Це Захар Леончук #25, Данило
Мамалига #10 та капітан коман‑
ди Матвій Савіч #6.
— Хто з хлопців Вас вразив
найбільше? Чия історія шляху
до спорту найбільше здивувала?
— Найбільше вразила та засму‑
тила історія Олександра Коваль‑
чука. Це хлопець, який у 6 років
почав займатись футболом, але
покинув, тому що не було мож‑
ливості купити ні м‘яч, ні форму,
ні оплачувати тренування. Наро‑
дився з вагою менше 2 кг. у дуже
важкому стані і мінімальними
шансами на життя, через 2 міся‑
ці його покинула мати і пропа‑
ла без вісті, батька ніхто ніколи
не бачив. Пізніше його всино‑
вила рідна бабуся, яка працює
санітаркою у лікарні за 3600 грн.
Попри всі негаразди, Саша жит‑
тєрадісний, добрий та енергій‑
ний хлопчина. Зараз у нього є все
необхідне для продовження тре‑
нувань і він скоро приєднається
до команди, але ситуація у них
з бабусею дуже складна. І як ос‑
новна мета публікації нашої бесі‑
ди, я хотів би звернутись до чи‑
тачів з проханням допомогти цій
родині та перерахувати будь які
кошти на картку бабусі-опікуна
Наталі Григорівни.
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СТИПЕНДІАТИ РДА

К

иєво-Святошинський район славить‑
ся кращими спортсменами не лише в
регіоні, а й у масштабах держави та на
міжнародній арені.
12 березня голова Києво-Святошинської
РДА Мирослава Смірнова вручила стипен‑
дію чемпіону України з греко-римської бо‑
ротьби Артуру Політаєву та його тренеру
Дмитру Пікалову, а також срібному призеру
чемпіонату України серед молодших юнаків
з греко-римської боротьби Владиславу Ти‑
хому та тренеру Олександру Котову.
«Радію, що у районі розвивається багато
абсолютно різних спортивних напрямів,
і що ми маємо можливість підтримувати
наших спортсменів», — наголосила Мирос‑
лава Михайлівна.
Очільниця РДА привітала спортивну гор‑
дість району та побажала їм подальших пе‑
ремог.
Стипендія виплачується щомісяця, а її
розмір залежить від віку і рангу змагань.
Щороку збирається відповідна комісія, яка
відбирає стипендіатів.

БРОНЗОВА
КРЮКІВЩИНА

16

березня в Данії завершився 17-й
Міжнародний Турнір з греко-рим‑
ської боротьби «Thor Masters».
Українська збірна завоювала 7 нагород та
стала другою у загальнокомандному заліку.
Боролися спортсмени за старою круговою
системою до двох поразок. Змагання від‑
бувалися у мальовничому данському місті
Нюкебінг Фальстер, яке розташоване одра‑
зу на двох островах.
Олексій Калініченко вихованець Пікалова
Дмитра тренера СК “Олександр Невський”
виборов бронзову нагороду
А на чемпіонаті Європи з греко-римської
боротьби в сербському місті Нові Сад, який
завершиться 11 березня, Київщина отрима‑
ла ще одного бронзового призера з Крю‑
ківщини - Артура Політаєва, також вихован‑
ця СК “Олександр Невский”.

 Сторінку підготувала Альона ТКАЧЕНКО

ВАШУ КВАРТИРУ ВЖЕ
ПІДКЛЮЧЕНО ДО МЕРЕЖІ
ІНТЕРНЕТ КАБЕЛЕМ ETHERNET
АБО ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ADSL
ІНШОГО ОПЕРАТОРА?

В акції беруть участь абоненти всіх багатоквартирних
будинків, що були підключені на момент подачі заяви
на включення.
Для участі у акції Абоненту необхідно:
вказати номер діючого Договору з попереднім про‑
вайдером під час оформлення Договору на підключен‑
ня послуг у одному з офісів Компанії, за телефоном або
на сайті.
Пункти обслуговування абонентів:
м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 86; тел.: (044)  377-7-377
(044)363-7-377
м. Боярка, вул. Молодіжна 48; тел.: (044)377-7-377
Акція діє з 01.11.2018 до 31.05.2019
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 ДОЗВІЛЛЯ

Хто поїде у відпустку в квітні?
Овен. Чекати чогось
незвичайного і яскра‑
вого Овну не варто,
адже життя буде йти в роз‑
міреному темпі. Хоча ви самі
пізніше зрозумієте, що краще
спокійна атмосфера, ніж не‑
сподівані події. Хтозна, куди
вони заведуть?

Телець. Тельцям зорі
прогнозують в цьому
місяці стабільність у
фінансах. Вам не тіль‑
ки віддадуть борги. Можливо,
запропонують перспектив‑
ну роботу, оклад якої в кіль‑
ка разів буде вищим за попе‑
редню.

Близнюки. Близнюкам
не слід чітко планува‑
ти своє життя. Адже,
все одно все буде від‑
буватися не так, як хочеться.
Сценарій вам не знадобить‑
ся, а ось пильність потрібна у
всьому.

Рак. Давно хотіли бути
в авторитеті? Що ж,
Рак посяде роль лідера
в колективі, що йому
дуже імпонує. До речі, під ва‑
шим чуйним керівництвом
співробітники швидко закін‑
чать давній проект.

Лев. Гороскоп обі‑
цяє Левам прекрасний
весняний місяць, коли
можна не хвилювати‑
ся через дрібниці. Ви станете
справжнім реалістом — з ши‑
рокою посмішкою на вустах.

Діва. Хто добре попра‑
цював, той може гід‑
но відпочити! Саме та‑
кої схеми життя ра‑
дить дотримуватися Діві го‑
роскоп на квітень 2019 року.
Якщо поставите перед собою
конкретні цілі, то досягнете
успіху.
Терези. У Терезів пре‑
красний місяць для по‑
зитивних змін. Ідеї вті‑
ляться в життя, друзі
підтримають, а творчі заду‑

ми принесуть плоди у вигляді
великої суми. Якщо Терези не
полінуються, то займуть гідне
місце не тільки в колективі, а
й у вищих колах.

Скорпіон. Якщо Скор‑
піони вирішать про‑
демонструвати
кра‑
щі риси характеру, то
успіх і прибуток їм забезпе‑
чені. Начальник впевнить‑
ся у вашій відповідальності і
працьовитості, а це — чудове
підҐрунтя для якнайшвидшо‑
го підвищення по службі.

Стрілець. Гороскоп про‑
рокує Стрільцям роман‑
тичний період, коли в
любов можна занури‑
тися з головою і навіть біль‑
ше. Відносини з обранцем бу‑
дуть гармонійними, ось тільки
ревнувати його до всіх підряд
не слід. Можете самі все зруй‑
нувати.

Козеріг. Професіона‑
лізм, завзятість у Ко‑
зерога на високому
рівні, тому гороскоп
на квітень 2019 року бажає
їм реалізувати задумане і не
озиратися на минулі невдачі.
Чим впевненішими, наполег‑
ливішими ви будете, тим кра‑
ще для кар’єри, фінансово‑
го стану і репутації в суспіль‑
стві.
Водолій. Якщо Водолії
припинять дзвонити і
розмовляти по дрібни‑
цях, то обов’язково до‑
сягнуть намічених цілей. По‑
старайтеся більше слухати
людей, особливо, партнерів у
бізнесі і колег по роботі.

Риби. Якщо Риби мрія‑
ли поїхати у відпустку
до теплого моря, то в
цьому місяці ви може‑
те втілити свій задум в жит‑
тя. Всі турботи і клопоти за‑
лишаться позаду, коли ви ся‑
дете у вагон або літак, взяв‑
ши з собою за компанію вір‑
ного друга.

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

Цьогорічний Великий піст

розпочався 11 березня і триватиме 48 днів – до 27 квітня
 Марічка ЛЕВЧУК
ПОГЛЯД
Це найдовший і найсуворіший піст у
році, що готує православних до найголовнішого та найочікуванішого
свята — Великодня. Його мета — як
духовне, так і фізичне очищення людини. В цей період у храмах відбуваються богослужіння, що нагадують
про діяння, події життя і смерть
Христа, апостолів і святих.
Основне призначення Великого
посту — нагадати про 40 днів поне‑
вірянь Спасителя в пустелі. Кожен з
християн повинен у цей період пока‑
ятися, щоб пройти духовне очищен‑
ня і підготувати душу й серце до свя‑
та світлого Христового Воскресіння.
Особливою суворістю в період посту
відзначаються перший та останній
тижні, нагадуючи про початок шляху
Спасителя і його страждання в ос‑
танні дні.

Основні правила Великого посту
1. Відречення від суєтних подій,
уникнення всіляких спокус, сорока‑
денна стійкість як в духовному, так
і фізичному сенсі, задля очищення
душі від грішних помислів.
2. Інтенсивна молитва про спасіння
душі, яка приносить почуття умирот‑
ворення і спокою.
3. Уникнення розважальних заходів
(гучної музики, перегляду телевізій‑
них передач, сміху та гучних розмов)
та черевоугоддя.
4. Забороняється таїнство вінчання.
5. При підготовці до посту важливо
попросити вибачення в оточуючих.
Щодо загальних установок, яких
слід дотримуватися у дні Великого
пісту, то вони такі:
• понеділки, середи і п’ятниці від‑
значаються найсуворішими прави‑
лами – дозволяється їсти лише суху
їжу у вигляді хлібних виробів, овочів,
маслин, фруктів, меду, сухофруктів,

грецьких та інших горіхів. З пиття доз‑
волені компоти з фруктів і ягід, а та‑
кож узвари, в які можна додати меду.
Прийом їжі дозволено раз на добу, в
той час, коли заходить сонце;
• по вівторках і четверах допустимі
незначні послаблення суворих правил.
Православним дозволено їсти гаря‑
чу їжу, готуючи страви на основі круп,
бобових і овочів. Маслом приправляти
їжу не дозволяється. Прийом їжі здійс‑
нюється раз на день у вечірній час.
Та найголовніше — бути смиренними і милосердними!

 СМАЧНОГО!
Не дивлячись на те, що піст — перш за все обмеження та очищення, цей період — не привід забути про смачну їжу. Перша асоціація з пісною їжею — прісне і несмачне. Але насправді це не так! Повірте, навіть пісні рецепти можуть
бути смачними, якщо прикласти трошки зусиль і фантазії. Пропонуємо вам
страву від ІА «Погляд», яка змусить вас по-іншому подивитися на піст.
•
•
•
ЛИМОННО-КВАСОЛЕВИЙ ПІСНИЙ СУП
Інгредієнти:

•
•
•
•
•
•
•

400 г квасолі
3 цибулини
3 моркви
0,5 качана капусти
5 стебла селери
1 стебло цибулі-порею
півлимона

•
•

1 склянка рослинної олії
3 гілочки м’яти
чорний мелений перець (за сма‑
ком)
2 л води
сіль за смаком

Приготування:
1. Квасолю перебери, видали пога‑
ні зерна, помий і залий водою на 6-8
годин.
2. Ретельно промий квасолю, залий
свіжою водою і вари 15-20 хвилин. Коли
квасоля стане м’якою, злий з неї воду.

3. Помий і почисти овочі. Цибулю
дрібно поріж. Цибулю-порей, селеру
та моркву поріж шматочками. Капусту
нашаткуй.
4. Відвари цибулю, селеру і моркву
15-20 хвилин. Потім додай капусту,
цибулю-порей і відварену квасолю і
вари, помішуючи, ще 5-7 хвилин. На‑
прикінці варіння поклади м’яту, по‑
солити, поперчити і додай олію. При
бажанні квасолевий суп можна вари‑
ти без олії.
5. Перед подачею окремо в кожну та‑
рілку поклади тонку часточку лимона.

Компанія інтернет-провайдер шукає співробітників для роботи з монтажу та ремонту доступу в інтернет та ТБ. Місце
роботи — м. Вишневе, графік — п’ятиденка, заробітна плата — достойна. Якщо у вас є досвід роботи з електроінстру‑
ментом, маєте навички роботи з комп’ютером та є бажання вчитися та розвиватися — дзвоніть, відповімо на будь-які
питання. Наявність власного авто буде перевагою. 0635120711 Олексій

УКРАЇНА ПЕРЕЙДЕ
НА ЛІТНІЙ ЧАС
31 БЕРЕЗНЯ

 ГІМНАСТИКА ДЛЯ РОЗУМУ

Згідно з постановою Ка‑

бінету Міністрів перехід на
літній час в Україні уже понад
20 років відбувається в ос‑
танню неділю березня.
У 2019 році переведення
годинників відбудеться в ніч
проти 31 березня.
Стрілки годинника необ‑
хідно перевести на годину
вперед. Отже, о 3-й ночі
розпочинається літній час,
тому прокидатися доведеться
раніше.
Довідка від ІА «Погляд»:
Стрілки годинників в Україні
переводяться двічі на рік. В
останню неділю березня — на
годину вперед, а останньої
неділі жовтня — на годину
назад. Це необхідно для того,
щоб наблизити адміністра‑
тивний час до сонячного.
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