
В країні п’ятий рік йде війна. На південно-схід-
ному фронті десятки тисяч патріотів віддають своє 
життя за те, аби зберегти нашу землю від ордин-
ської навали для наших дітей, а в той час наші 
представники місцевої влади цинічно крадуть ту 
саму землю у своєї громади, залишаючи її без будь-
яких шансів на розвиток. 

Люди, котрі очолили місцеву владу зараз, реаль-
но нічим не відрізняються від попередників, ко-
трих вони так «зневажають». Я ні разу не помилив-
ся, коли називав їх крадіями народного добра та 
недолугими управлінцями, котрі тишком-нишком 
крадуть майбутнє у наших дітей. Все таємне завжди 
стає явним! Тому буду писати без емоцій та пафосу, 
а просто голі факти.

30 листопада 2017 року відбулася чергова 30-а 
сесія, котра була запланована на 16.00. Дана сесія 
не почалася вчасно, тому що Шульган відстоював 
свою «честь та гідність» в Києво-Святошинському 
району у його позові до нашої громадської органі-
зації «Сіверка». До речі, ми разом покинули примі-
щення суду, але Шульган приїхав на 40 хвилин піз-
ніше за нас до приміщення сільради та почав сесію 
із значним запізненням.

Під час проведення сесії депутат Пекарський ви-
ступив із пропозицією «заборонити відеофіксацію 
у звязку із оприлюденням персональних даних 
людей», голова Шульган виніс на голосування цю 
пропозицію, а депутати... підтримали! Чим було це 
порушенням прав та свобод членів нашої громади? 
Звісно!

Тільки майже тиждень опісля ми зрозуміли, чому 
у наших депутатів було таке бажання заборонити 
відеофіксацію проведення сесії: красти завжди кра-
ще виходить, коли ніхто не бачить.

І так по факту проведення 30-ої чергової сесії у 
громади вкрадено 16 гектарів землі, котра знахо-
диться на території військової частини (вул. Бояр-
ська, Вітянська). На даний момент вже в кадастрі 
«світяться» 34 ділянки. Щасливими власниками 
ділянок, вкраденими у нашої громади, стали лю-
ди, котрі не мають ніякого відношення до нашої 
громади. Але це на перший погляд, що не мають. 
Насправді, всі ті люди так чи інакше пов’язані із го-
ловою Шульганом, депутатами та членами апарату 
сільради.   

Громадяни Черненко, Лисенко та Дрозденко ко-
жен з яких хоче стати власником 0,1 га нашої землі 
являються військовослужбовцями військової час-
тини. Це так звані «атошники», котрі проходять 
службу в нашій частині зараз.

Іванчук Микола Степанович (0,1 га) являється 
учасником бойових дій та батьком депутата сільра-
ди Іванчука С.М., котрий є членом земельної комі-
сії. Також пан Іванчук сам із колишніх депутатів на-
шої ради, котрі дуже активно “працювали” на благо 
розвитку громади при попередніх скликаннях.  

Мірошниченко Віктор Павлович (0,276 га) ймо-
вірно являється батьком заступника голови сіль-
ради Мірошниченка Юрія Вікторовича, і саме лю-

дина із таким іменем записана в декларації нашого 
трудолюбивого заступника, яка має право користу-
вання автомобілем CHERY Tiggo, котрий належить 
Мірошниченку.

Овсієнко Жанна Валеріївна, жителька села Бояр-
ка, в листопаді 2017 року отримувала разову мате-
ріальну допомогу в зв’язку зі складними життєвими 
обставинами згідно Програми «Депутатський фонд 
на 2017 рік», а тепер ще й претендує на 0,15 гекта-
рів дорогої землі в селі Віта-Поштова.

Родичі секретаря 
Ворушева (тесть та 
зять) отримали дві 
ділянки 0,15 та 0,1 га. 

Товариш голови 
Шульгана Соловйов 
Максим Олексан-
дрович із Одеської 
області отримав 1,8 
гектари (ринкова 
вартість більше 9 
мільйонів гривень).

Гульков Володи-
мир Миколайович, 
котрий отримав 0,15 
га, можливо має від-
ношення до депута-
та сільради Пацьори 
Романа. 

Кравчук Оксана 
Петрівна (0,3 га) - жи-

телька Гатного, колись працювала перукарем в 
приміщенні сільського клубу та можливо має від-
ношення до тих людей, котрі дерибанили землі 
громади при минулій владі. 

Хто ті інші люди, котрі можуть стати власниками 
величезних шматків землі нашої громади, ми част-
ково знаємо та розкажемо людям про них пізніше. 
Можливо вони мають якісь визначні заслуги перед 
нашої громадою, що наші депутати виділили їм 
безкоштовно такий дорогий земельний ресурс?

Ринкова вартість даних 16 гектарів перевищує 3 
(три) мільйона доларів США. Саме за ціною 2000 до-
ларів за сотку пропонуються до продажу ці земель-
ні ділянки.

По неперевіреній інформації, ділянки по 0,1 га 
(їх там 10 штук плюс ще одна маленька на 0,06 га) 
можуть бути виділеними для «атошників». Ділян-
ки по 0,15 га виділяються на підставних осіб, котрі 
пов’язані із нашими депутатами. Дві ділянки по 
1,6 та 1,8 га йдуть на розвиток “особистого селян-
ського господарства” нашого голови Шульгана. Ще 
один гектар пан Пекарський має віддати потріб-
ним людям в рахунок оплати наданих послуг по 
оформленні ділянок. Інших чотири гектари мають 
бути розділені серед людей, завдяки чиїй титаніч-
ній праці землі військової частини повернулися у 
власність громади. А ті крихти, котрі залишаться, 
пан Пекарський планує долучити до списку нажи-
тих непосильним трудом особистих матеріальних 
цінностей. Одразу загадка: на яку суму хоче нагну-
ти громаду цей шановний та надзвичайно дорогий 
депутат?

Будемо далі терпіти? Чи може є смисл повоювати 
за громадський ресурс та на ці 3 мільйони доларів 
побудувати справжнє заможне село?

Гайдамака Любомир
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Звалище в 
Тарасівці — 
наша спільна 
проблема

Чабанівська 
об’єднана
територіальна 
громада

Місцевою прокураторую Києво-Святошинського району відкрито два кри-
мінальні впровадження по цим земельним ділянкам, документи по виділе-
ним ділянкам вийняті із сільради, а всі земельні ділянки арештовані. Спра-
ва на особистому контролі Генерального прокурора. Військова прокуратура 
подала касацію на відміну рішення сільради. 
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гостре питання

Звалище в Тарасівці — 
наша спільна проблема
Одне із найцікавіших та най-

більш  маніпулятивних  питань 
у нашому суспільстві – це питан-
ня «поганої екології». Більшість 
маніпуляцій стає можливою че-
рез необізнанність та емоційну 
вразливість пересічного грома-
дянина. Одне із нагальних пи-
тань «поганої екології» для на-
шої громади – це проблема зі 
звалищем твердих побутових 
відходів між селами Тарасівка 
та Крюківщина. Саме звалище, а 
не полігон, як часто пишуть за-
цікавлені особи. Тож у чому різ-
ниця, та що треба зробити, аби 
зменшити вплив цього об’єкту 
на якість життя наших громадян.  

Що представляє собою полі-
гон твердих побутових відходів 
(ТПВ)? Полігон є інженерно-еко-
логічною спорудою для утиліза-
ції твердих побутових, деяких 
будівельних, промислових та 
медичних відходів. Заборонено 
захоронювати на полігонах ТПВ 
небезпечні відходи, наприклад, 
з вмістом важких металів, радіо-
активні відходи або медичні біо-
відходи. Тобто згідно терміноло-
гії, більшість відходів на полігон 
поступає з побуту. Крім того, по-
лігон проектується та будується 
таким чином, щоб мінімізувати 
його вплив на навколишнє при-
родне та антропогенне серед-
овище. Після закінчення терміну 
експлуатації полігону його треба 
рекультивувати, щоб місце його 
розташування стало відносно 
безпечним , та стало можливо 
використати його для інших ці-
лей, наприклад, висадити парко-
ві дерева чи побудувати лижну 
трасу.  

В Україні на даний час немає 
жодного реального полігона 
ТПВ, який відповідав би вимогам 
будівельних норм та санітарних 
правил. То ж можна говорити, 
що майже всі інженерні споруди 
зі захоронення ТПВ є простими 
звалищами, тобто інженерними 
об’єктами, де відбувається збері-
гання відходів без достатнього 

захисту навколишнього серед-
овища. А використання слова 
«полігон» вводить громадян в 
оману, мовляв, у нас все безпеч-
но, ми про все подбали, жодних 
проблем немає. Небезпечні про-
цеси на звалищі починаються з 
першого дня зберігання відхо-
дів та можуть тривати понад 50-
80 років, в залежності від ряду 
факторів. 

Протягом свого життєвого 
циклу звалищне тіло працює не-
мов біореактор, забезпечуючи 
стабілізацію більшості органіч-
них відходів та виділяючи у на-
вколишнє середовище фільтрат 
та біогаз, при чому фільтрат мо-
же виділятися навіть після по-
вної стабілізації тіла. Фільтрат 
утворюється, коли опади або 
ґрунтові води проходять через 
тіло звалища, розчиняючи окре-

мі речовини у відходах. Біогаз, 
або звалищний газ, утворюєть-
ся як продукт життєдіяльності 
бактерій у тілі звалища.  Склад 
фільтрату та біогазу залежить  як 
від складу та віку відходів, так і 
від кількості опадів, температу-
ри навколишнього середовища, 
наявності токсичних речовин у 
відходах, тощо. 

Основні приро-
доохоронні дії на 
звалищах необхід-
но направити на 
недопущення по-
трапляння філь-
трату у ґрунтові 
води, а біогазу у 
повітря. Фільтрат 
збирають та очи-
щують, або зрощу-
ють їм звалищне 
тіло, що прискорює 
стабілізацію відхо-
дів. Біогаз містить 
різноманітні гази 
та газоподібні спо-
луки, склад яких 
змінюється про-
тягом життєвого 
циклу звалища.  З 
одного боку, метан 
та діоксид вуглецю 
є основними скла-
довими біогазу, та 
їх викид у повітря 
заборонено через 
парниковий ефект. 
З іншого, метан до-
зволяє використо-

вувати біогаз в якості джерела 
енергії, наприклад, через спа-
лювання у когенераційних уста-
новках з отриманням тепла та 
електрики. Якщо ж біогаз не від-
водити та будь яким чином не 
утилізувати, є імовірність само-
займання, що призведе до не-
безпечного низькотемператур-
ного горіння пластикових та ін-
ших умовно безпечних відходів 
з викидом у повітря токсичних 
речовин, типу, діоксинів.

Після завершення стабілізації 
органічних відходів на звалищі 
залишається ще багато відходів, 
які потребують значно більше 
часу на деградацію, як-то  твер-
ді пластики або скло. Звалище 
можна розібрати, щоб утилізу-
вати ці відходи як сировину, або 
рекультивувати шляхом засипки 
ґрунтом та використати ділянку, 

наприклад, для промислового 
будівництва або рекреаційних 
цілей.  

Стосовно Тарасівського зва-
лища, є дані про давній нега-
тивний вплив цього об’єкту на 
навколишнє природне серед-
овище, а через нього і на якість 
життя громадян сусідніх сіл. До-
слідження виявили зараження 
ґрунтових вод фільтратом у не-
припустимих концентраціях, то 
ж схоже на те, що звалище не 
має геозахисного шару і систе-
ми зі збору та утилізації фільтра-
ційних вод. А ось біогаз, судячи 
з намірів ТОВ «Біогаз Технолоджі 
Груп» запровадити діяльність з 
його спалювання у когенерацій-
ній установці, виділяється та до-
статньо, щоб ця діяльність була 
економічно вигідна. Імовірно 
можна казати, що одну пробле-
му власник звалища майже ви-
рішив, але залишається відкри-
тим питання з фільтраційними 
водами, які будуть виділятися зі 
звалищного тіла та отруювати 
ґрунт навіть після його стабілі-
зації. Також неясно, яким чином 
власник звалища планує його 
рекультивувати. 

І наостанок. Хотілося би нага-
дати про те, що право на безпеч-
не довкілля є невід’ємним пра-
вом громадянина та закріплено 
у статті 50 Конституції  України.  

Світлана Нестеренко

Прописка на дачі в Україні 
можлива, якщо дача, мається 
на увазі дачний або садовий 
будинок переведені до житло-
вого фонду. 

Згідно “Порядку переведен-
ня дачних і садових будинків, 
що відповідають державним 
будівельним нормам, у жилі 
будинки”, визначається меха-
нізм переведення дачних і са-
дових будинків, що відповіда-
ють державним будівельним 
нормам, у жилі будинки. 

Переведення дачних і са-
дових будинків, що відпові-
дають державним будівель-
ним нормам, у жилі будинки 
здійснюється безоплатно ор-
ганами місцевого самовряду-
вання села, селища, міста, з 
якими відповідні дачні посе-
лення та садівничі товариства 
пов’язані адміністративно або 
територіально.

Для переведення дачного 
чи садового будинку у жилий 
будинок громадянин, який є 
його власником, або уповно-
важена ним особа,подає до 
виконавчого органу (сільської 
ради), а у разі, коли в сільській 
раді виконавчий орган не 
утворено, — сільському голові 
заяву до якої додаються: копія 
документа про право власнос-
ті на дачний чи садовий буди-
нок, засвідчена в установле-
ному порядку; письмова згода 
співвласників (за наявності) на 
переведення такого будинку в 
жилий; звіт про проведення 
технічного огляду дачного чи 
садового будинку з висновком 
про його відповідність дер-
жавним будівельним нормам.

За результатами розгляду 
заяви та доданих до неї доку-
ментів (копію паспорту і іден-
тифікаційного коду) уповно-
важений орган (сільська рада) 
протягом місяця з дня їх над-
ходження приймає рішення 
про переведення дачного чи 
садового будинку у жилий бу-
динок або про відмову в та-
кому переведенні. Прийняття 
рішення про відмову в пере-
веденні дачного чи садового 

будинку у жилий будинок до-
пускається за наявності хоча б 
однієї з таких підстав: 

- неподання документів, за-
значених Порядку; 

- виявлення в поданих 
документах недостовірних 
відомостей;

- встановлення невідпо-
відності дачного чи садового 
будинку вимогам державних 
будівельних норм, що зазна-
чені у розділі I (обов’язковий) 
результатів технічного огляду 
звіту про проведення техніч-
ного огляду дачного чи садо-
вого будинку.

Місцева рада у триденний 
строк з дня прийняття рішен-
ня про переведення дачних і 
садових будинків, що відпо-
відають державним будівель-
ним нормам, у жилі будинки 
видає або надсилає власни-

кові рекомендованим листом 
з описом вкладення рішен-
ня про переведення дачного 
чи садового будинку у жилий 
будинок із зазначенням його 
адреси (рішення про відмову 
в переведенні разом з пода-
ними документами).

Рішення про переведення є 
підставою для внесення відпо-
відних змін до записів Держав-
ного реєстру речових прав на 
нерухоме майно в порядку, 
визначеному законодавством. 

У разі відмови в переве-
денні дачного чи садово-
го будинку у жилий будинок 
власник має право повторно 
подати документи, після усу-
нення причин, що стали під-
ставою для прийняття такого 
рішення. 

Прописка у селі Віта-Пошто-
ва або с. Юрівка дасть можли-
вість наповнювати податками 
місцевий бюджет, який при 
грамотному та добросовісно-
му розподілу, буде направ-
лений на будівництво інфра-
структури території наших 
дачних кооперативів.

Кацара Інна

Прописка
для дачних

кооперативів

Далі буде...

Частина перша



Тенденція здорожчання ви-
копного палива (газ, нафта, 
вугілля) тільки збільшуватиме 
ефективність використання па-
ливних пелет. Також важливим 
є те, що сировиною для виготов-
лення енергетичних гранул слу-
гує деревина - поновлювальний 
ресурс, який є природнім акуму-
лятором, що здатний накопичу-
вати велику кількість сонячної 
енергії протягом тривалого часу. 
Пелети — один з самих екологіч-
но чистих видів палива. Він не 
тільки не забруднює навколиш-
нє середовище, але також вирі-
шує проблему утилізації дерев-
них відходів.

Використання пелет є доціль-
ним, як з економічної точки зо-
ру, так і з огляду на екологічну 
безпеку. Деревна пелета — це 
гранула діаметром 6-10 мм та до-
вжиною від 1 до 5 см. Хоча , на-
приклад, в Швеції допускається 
виготовлення пелети діаметром 
25мм. Теплотворна здатність 
деревної пелети: 4,5 - 5 кВт/кг. 
Така теплотворність можлива 
завдяки низькому вмісту вологи 
(8-10%).

В світі, з кожним роком , ви-
робництво та споживання па-
ливних гранул збільшується 
колосальними темпами. Україн-
ський ринок пелет , в основному, 
орієнтований на європейських 
споживачів - до 85% української 
продукції експортується. На да-
ний момент щорічне виробни-
цтво деревних пелет в Україні 
складає близько 400 тисяч тон, 
така ж кількість пелет виготовля-
ється з соломи та соняшнику.

Поки що ринок знаходиться 
на початковому етапі розвитку 
та щорічно зростає на 15-20%. 
Більше того, теоретично існує 
значний потенціал зростання 
— близько 2 млн. куб.м дерев-
них відходів залишаються не-
використаними. З врахуванням 
всіх можливих існуючих дже-
рел сировини, Україна могла 
б виробляти 3,5-4 млн.т на рік. 
Збільшенню виробництва також 
сприятиме використання енер-
гетичної лози, що дасть змогу 
розширити сировинну базу.

Основною складовою виго-
товлення пелет є сировина та 
транспортні витрати з її поста-
чання. В собівартості продукції 
ці витрати складають 70-80%. 
Сировиною для виготовлення 
деревних пелет можуть бути: 

відходи деревообробного ви-

робництва: стружка, тирса, ще-
па, деревне борошно;

цільна деревина з подальшим 
подрібненням безпосередньо на 
заводі;

енергетична лоза та інші 
енергетичні культури (міскантус, 
просо тощо), котрі можно виро-
щувати на території громади;

деревні обрізи під час санітар-
них чисток зелених насаджень.

Оптимальним рішенням для 
забезепечення сировинної бази 
було б, на дотаток до викорис-
тання відходів деревообробної 
галузі, створення власних ферм 
з вирощування енергетичної 
біомаси. В якості такої біома-
си використовується деревина 
швидкорослих порід, таких як 
евкаліпт, тополя, верба, міскан-
тус та інші. В Україні, найбільшу 
привабливість в якості такої рос-
лини представляє енергетична 
верба (Salix Viminalis). Продук-
тивність верби складає від 10 
до 15 тонн сухої маси на гектар 
за рік, а це перевищує вихід де-
ревини із традиційних лісових 
насаджень у 14 разів. При цьому 
збір “урожаю” здійснюється раз 

на три роки протягом 25-30 ро-
ків, після чого можна проводити 
рекультивацію землі під посадку 
інших культур або закладати но-
ву плантацію верби.

Важливою особливістю цього 
напрямку є те, що для вирощу-
вання енергетичної лози можуть 
використовуватись непридатні 
для ведення сільського госпо-
дарства землі. 

Таким чином, даний бізнес, на 
відміну від такого популярного 
вирощування ріпаку, не завдає 
шкоди земляним ресурсам.

Через декілька місяців у на-
шему селі буде побудовано ви-
робництво пелет. Члени гро-
мади сможуть зекономити на 
опаленні будинків,а опалення 
соціальних об’єктів обійдеться 
значно дешевше для бюджету 
громади.

Також хочеться добавити, що 
членами нашого енергетичного 
кооперативу було куплено ще-
подробилку українського вироб-
ництва ARPAL АМ-80 БД, котра 
дає можливість переробляти на 
паливо гілки діаметром до 80 мм.

Прийшов той час, коли ми 
самі мусимо згуртуватися ра-
зом заради вирішення спільних 
проблем.  

Інна Станішевська

17 грудня 2017 року громад-
ська ініціатива наших сіл при-
йняла важливе рішення про 
початок обєднання в Чабанів-
ську об’єднану територіальну 
громаду.

Як відомо, в країні уже давно 
запущена реформа по децен-
тралізації влади. Якщо розка-
зати коротко, то місцевим гро-
мадам дають більше повнова-
жень для прийняття рішень, 
котрі важливі для їх розвитку, а 
також передають відповідаль-
ність за прийняті рішення. За-
мість кількох бюджетних посе-
редників (районна та обласна 

адміністрації) громада буде 
працювати напряму із бюдже-
том країни. 

В даний момент процес ви-
ділення коштів із районного 
бюджету відбувається в ручно-
му режимі, в процесі якого за-
кладена корупційна складова: 
хто “ділиться”, той і отримує 
субвенції на розвиток інфра-
структурних обєктів. До 30% 
коштів не доходять до нас із 
районного бюджету та осі-
дають в кишенях районних 
“комісарів”. 

Процес об’єднання нашою 
громадою був запущений 
вже досить давно, але голова 
Шульган Д.Ю., ще не будучи 
головою, в 2015 році скасував 
перше рішення про початок 
об’єднання із Тарасівкою. Все 
було зроблено для того, аби 
якнайдовше відтягнути про-
цес добровільного об’єднання. 
Згодом сільська рада вже під 
головуванням молодого голо-
ви ще раз прийняла рішення 
про об’єднання із Тарасівкою 
в Тарасівську об’єднану те-
риторіальну громаду, але це 
рішення втратило свою си-
лу, так як згідно закону на всі 
кроки відведено встановлені 
часові рамки, котрі вже дав-
но порушені і фактично про-
цес об’єднання із Тарасівкою 
припинився.

На жаль, але у нашої грома-
ди немає жодних підстав для 
об’єднання із Тарасівкою: ду-
же мало коштів (ПДФО Тара-
сівки за 2017 рік 9,4 млн, Віта-
Поштова - 6,4 млн), немає по-
трібної інфраструктури тощо. 
Що не кажіть, але для мене 
особисто Тарасівка - це части-
на Боярки. Бо люди з Тарасів-
ки працюють в Боярці і туди 
ж платять податки. Тарасівка 
користується боярською ка-
налізацією, мають спільні інф-
раструктурні о’бєкти. Рано чи 
пізно, але Тарасівка стане час-
тиною Боярської міської ОТГ. 

Також Віті-Поштовій не ду-
же вигідно об’єднуватися із Бо-
яркою, бо при нашій кількості 
населення у нас фактично бу-
де дуже маленьке представ-
ництво у міській раді і Боярка 
просто “зїсть” нашу громаду. 
Тим паче, що згідно закону 
вибори в міську ОТГ відбува-
ються по партійним спискам. 
А місця в тих списках легко ку-
пляються непорядними людь-
ми, метою яких є дерибан май-
на громади та тотальна забу-
дова багатоповерхівками.  

Формат обєднання, котрий 
був би ідеальним для нашої 
громади: Гатне, Віта-Поштова, 
Новосілки, Чабани та Юрівка 
із центром в Чабанах. Впев-
нений, що в такому форматі 
бюджет нашої ОТГ перевалив 
би за 150 мільйонів гривень 
на рік (а досвід інших громад 
підказує, що цифра може бути 
більшою за рахунок держав-
них інфраструктурних субвен-
цій), і ми могли би дуже багато 
зробити для всіх членів нашої 
громади.

Також розумію, що хочеш-
не-хочеш, але до цього 
об’єднання мусять примкнути 
Хотів, Круглик та Кременище. І 
було би ще ідеально зачепити 
Іванковичі. Це дало би змогу 
трохи розбавити та вирівня-
ти репрезентацію депутатів 
від сіл (не було би домінації 

Чабанів).

Саме в такому форматі ми 
би отримали потужну та спро-
можну ОТГ із колосальними 
можливостями для всіх учас-
ників. Адже наша ОТГ буде ма-
ти кордон із столицею нашої 
країни, а також контролювати 
майже 14 кілометрів самою 
перспективної траси Київ-Оде-
са, що дасть колосальні мож-
ливості для приваблення ін-
вестиції, створень нових робо-
чих місць, збільшення зарплат 
та податків. 

Зустріч представників гро-
мади 17 грудня - це громадська 
ініціатива по створенню нової 
ОТГ. Наше завдання було іні-
ціювати цей процес та подати 
витяг із протоколу до сільради. 
Сільрада протягом 30 днів роз-
глянути пропозицію та вине-
сти рішення. Але, на жаль, на-
ша ініціатива знову блокується 
Шульганом, бо термін розгля-
ду заяви давно минув. 

Так от напишу відверто та 
чесно: ніхто за вас не вирішить 
ваші проблеми до тих пір, по-
ки ви особисто не приймете рі-
шення та не візьмете на себе 
відповідальність за створення 
нових та чесних правил гри. 
Тільки в тому випадку пропа-
де корупція та настане мож-
ливість для побудови громади 
третього тисячоліття, коли ді-
яльність всіх органів місцевого 
самоврядування буде дійсно 
гласною та прозорою для всіх 
громадян. Пропадуть схеми, 
оборудки, махінації із майном 
громади, тому що кожен із бе-
нефіціарів (житель громади, 
вигодонабувач) зможе легко 
прослідкувати законність при-
йняття кожного рішення.

Вірю в те, що настане такий 
час, коли в сільську раду чи 
себто раду об’єднаної терито-
ріальної громади можна буде 
просто зайти як до себе додо-
му та отримати весь необхід-
ний для комфортного прожи-
вання в громаді спектр послуг. 
При цьому вам шанобливо 
запропонують запашної кави 
чи смачного чаю, води чи со-
ку аби у вас залишився при-
ємний післясмак після спілку-
вання із органами місцевого 
самоврядування.

Часу чекати немає! Бо наш 
час — це саме дорогоцінне, що 
у нас є. І із кожною секундою 
ми втрачаємо нові можливос-
ті, можливості жити в сучасних 
європейських містах та селах 
та жити по законах цивільного 
добросусідства!

Самий перший крок до реа-
лізації нашої спільної мети - це 
лайкнути сторінку 
https://www.facebook.com/
ChabanyOTG/, 
а також вступити в групу 
https://www.facebook.com/
groups/ChabanyOTG/.

Чабанівська об’єднана
територіальна громада
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Енергетична 
незалежність

Разом ми сила!
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Звіт ГО “СІВЕРКА”  
у соціально-культурному житті нашої громади в 2017році

Збори громади
Згідно ЗУ ««Про статус де-

путатів місцевих рад»» 24 бе-
резня 2018 році о 12.00 в при-
міщенні сільської ради від-
будуться збори громади по 
питанню відкликання голови 
та деяких депутатів Віти-По-
штової сільської ради за на-
родною ініціативою у звязку 
із бездіяльністю та прийнят-
тям рішень, котрі суперечать 
інтересам нашої громади. 

Причини відкликання 
встановлені у Законі України 
«Про статус депутатів місце-
вих рад»:

– порушення депутатом 
місцевої ради Конституції і 
законів України;

– пропуск депутатом біль-
ше половини пленарних за-
сідань ради або засідань по-
стійної комісії;

– невиконання ним без по-
важних причин своїх депу-
татських обов’язків;

– невиконання передви-
борної програми;

– невиконання обов’язку 
звітувати перед виборцями 
та проводити зустрічі з ними.

Прохання бути всім свідо-
мим громадянам наших сіл, 
котрі мають офіційну реє-
страцію в наших селах і ко-
трі хочуть змінити ситуацію 
в громаді на краще. При собі 
мати паспорт громадянина.

Весняний 
благоустрій

3 26 березня по 7 квітня на 
території нашої громади про-
йде традиційне весняне при-
бирання територій загально-
го користування. Прохання 
всім слідкувати за новинами 
на дошках оголошень, мере-
жі Інтернет щодо розподілу 
території села для прибиран-
ня та призначення відпові-
дальних за проведення таких 
заходів. Місце, час та імена 
відповідальних назвемо піз-
ніше. Якщо хтось має бажан-
ня взяти на себе відповідаль-
ність за якийсь район наших 
сіл, прохання звертатися: ГО 
«Сіверка» Гаряча Лінія +380 63 
408 8060

Київобленерго: Києво-Свято-
шинський районний підрозділ.

Адреса: 08132, Київська обл., 
м. Вишневе, вул. Київська, 2 Б.

Контактний телефон для об-
слуговування споживачів (вказа-
ні у рахунках): (04598) 7-31-09 з 
8:00 до 21:00.

Диспетчерський контактний 
номер: (04598) 5-03-75 цілодобо-
во.

Кол-центр (крім питань приєд-
нання) тел.: (044) 459-07-40.

ПАТ “КИЇВОБЛГАЗ: КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКА ФІЛІЯ З ЕКС-
ПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПО-
ДАРСТВА 

Адреса: 08150, м. Боярка, вул. 
Білогородська, 17.

АВАРІЙНА ГАЗУ: (04598) 4-02-
31, (04598) 5-02-04, 104

АБОНЕНТСЬКИЙ ВІДДІЛ: 
08132, м. Вишневе, вул. Лесі 
Українки, 76.

E-mail: ksgaz1@ukr.net 
Телефон: (04598) 5-36-75, 

(04598) 5-51-75, (04598) 5-51-21, 
(04598) 5-51-35

26 лютого - «Масляна – свято 
для громади», проведення ло-
тереї, переможці якої отримали 
призи від місцевих бізнесменів;

1 березня - проект «Еко-Па-
труль» - акція по забороні ви-
рубки лісів на території сіл Віти 
–Поштової та Юрівки, приймали 
участь разом з односельцями у 
висадці молодих дерев. Фіксація 
стихійних сміттєзвалищ за про-
грамою Міністерства екології;

12 квітня - спільно з ГО «Еко-
Логіка» проведення щеплення 
для домашніх тварин;

1- 30 квітня - встановлення 
урн для сміття на вулицях с. Віта-
Поштова та с. Юрівка 

15 квітня - вийшов перший 
випуск газети «Сіверка»;

20 квітня по 3 червня - про-
вели конкурс «Сіверка – фото 
-2017» визначення і нагороджен-
ня переможців:

22 квітня - створення енер-
гетичного кооперативу ГО 
«Сіверка»;

28 квітня - проведення лекції 
школярам Юрівської школи на 
тему «Про шкоду наркоманії»;

3 травня - розпочато співпра-

цю з місцевими фермерами;
20 травня - проведена аероз-

йомка с. Віта-Поштова;
31 травня - розробка дизайну 

вуличних вказівників у селах Ві-
та-Поштова та Юрівка;

10 червня - встановлення бок-
сів для збирання відпрацьова-
них батарейок у 4 пунктах с. Віта-
Поштова та с. Юрівка;

15 липня - благодійно-кулі-
нарний захід «Плов Батл між Ві-
тою та Юрівкою», зібрані кошти 
передані нашій односельчанці 
на лікування;

05 серпня - Фестиваль «Біла 
ніч»;

20 серпня - турнір з настіль-
ного тенісу для всіх бажаючих на 
пляжі р. Сіверка. 

Традиційний захід “ВелоСі-

верка” разом з нашими сусідами, 
велопробіги по чудовим краєви-
дам Києво-Святошинського ра-
йону: Ходосіївка, Рославичі, Кру-
глик і т.д.

3 вересня - придбали жалюзі 
на вікна для Юрівської школи.

Дуже приємно, коли твої су-
сіди, друзі-односельці говорять 
тобі слова вдячності за твою 
роботу.

Корисні  
контакти

Чи буде комунальне підприємство пасажирських 
перевезень у Києво-Святошинському районі?

Інтернет видання «Моя Київ-
щина» поспілкувалася з депута-
том Київської облради від «Сво-
боди» Наталією Музиченко, яка 
стала ініціатором петиції щодо 
створення комунального під-
приємства пасажирських пере-
везень у Києво-Святошинському 
районі. 

— Наскільки я знаю, Ви опікує-
тесь питаннями транспорту. І 
нещодавно зареєстрували пети-
цію, яка стосується транспорт-
них перевезень. Розкажіть про 
неї… 

— Так, я зареєструвала петицію, 
про створення комунального гос-
подарства по автобусному переве-
зенню пасажирів Києво-Святошин-
ського районі. 27 лютого у нас була 
нарада з керівником управління 
інфраструктури з цього приводу.

Нещодавно відбувся конкурс 
перевізників. Деякі перевізники 
ще до конкурсу різко підняли тари-
фи на свої послуги. Якраз в петиції 
описана проблема: необґрунтова-
ні тарифи, стан транспорту, який 
непридатний для перевезення 
людей, завантаженість і переза-
вантаженість транспорту. Люди, як 

сардини їздять в цих маршрутках. 
Велика частина транспорту взагалі 
не пристосована для перевезень. 
Проблема ця назріла вже давно і 
потрібно якнайшвидше її виріши-
ти, але ніхто не береться.

— А хто може її вирішити?
— Я сподіваюся, що згідно з за-

конодавством, у положенні про пе-
тицію, як тільки вона набере п’ять 
тисяч голосів, обласна рада буде 
змушена її розглянути і поставити 
це питання на голосування. А вже в 
процесі обговорення і голосування 
буде вирішено, яким чином вирі-
шити цю проблему…

— Минулого року проблеми 
з перевезенням у Києво-Свято-
шинському районі довели людей 
до відчаю: перекривалися траси, 
проводилися зустрічі з керівни-
цтвом області, створюються 
якісь групи з обговорення. Але ре-
зультатів це не дало…

— Ці групи створюються, щоб, 
так би мовити, заговорити ситуа-
цію. Києво-Святошинський район 
активно забудовується житловими 
масивами. Люди селяться, а послуг 
немає ніяких.

— Хтось долучився до Вас у 
вирішенні цього питання, чи 

Ви поки ведете цю діяльність 
самостійно? 

— Наразі мене підтримує моя 
фракція, але ініціатива була моя.

Знаю, що ведуть свою діяльність 
по вирішенню цієї проблеми деякі 
громадські організації. Але щільної 
координації поки що немає, хоча я 
сподіваюся, що все попереду. Пети-
ція створена 20-го лютого, але вже 
більше двох з половиною тисяч 
людей її підписали за дев’ять днів 
(розмова велася першого березня, 
наразі петицію підписали більше 
трьох тисяч осіб - Ред.). На збір під-
писів дається 45 днів.

— Як Ви бачите вирішення 
цього питання? Чи це заведення 
більш доступних перевізників, 
чи змусити їх перерахувати вар-
тість проїзду, чи створення ко-
мунального перевізника, який би 
замінив приватних?

— Це має бути усе в комплексі. 
В першу чергу – створення кому-
нального підприємства, який на-
дасть пасажирські автобуси, а не 
переобладнані «сараї», тим самим 
буде створено конкурентне серед-
овище, а це одразу вплине на  та-
рифоутворення і у приватних ав-
топеревізників. Я користуюся цим 

транспортом і тому чудово знаю 
цю проблему.

— А чи не здається Вам, що 
усі ці перевізники лобіюються на 
місцях?

— Я не можу цього стверджува-
ти, бо я не учасник цього процесу. 
Але те що на місцях проблему ігно-
рують – це факт. Дозволи дає об-
ласна адміністрація, а погодження 
зупинок, маршруту, інтервалу тощо 
дають місцеві органи влади.

— Тобто, лобіювання може бу-
ти на вищому рівні?

— Знову ж таки, я стверджува-
ти не можу. Це можуть бути чиїсь 
домисли. Але проблема переве-
зень наросла вже як ракова пух-
лина, і її потрібно або лікувати, або 
видаляти.

— У випадку, якщо петиція на-
бере необхідну кількість голосів і 
облрада прийме відповідне рішен-
ня, але адміністрація це рішення 
проігнорує, що робитимете тоді?

— Якщо проігнорують, тоді бу-
демо приймати інші заходи. Але 
давайте поки дочекаємося підписів 
і будемо вирішувати проблеми по 
мірі їх наростання…

 (уривок ) Олександр Павличук 
mykyivregion.com.ua


