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Волонтерські заходи 
«Чистий ліс» 
у Юрівці 
і Віті-Поштовій

Юрівський 
канал, 
який хочуть 
вкрасти

Інформуємо громадськість 
про події, які сталися останнім 
часом навколо конфлікту на 
території військової частини 
А-0799 у с. Віта-Поштова.

Колегія Міноборони України 
прийняла рішення про залучення 
додаткових заходів щодо запобіган-
ня незаконного використання дер-
жавних земель, котрі знаходиться у 
використанні військовою частиною 
А-0799, що розміщується в межах Ві-
ти-Поштової сільської ради. Колегія 
постановила відновити вже наявну 
огорожу, встановити нову огоро-
жу, де вона була відсутня, а також 
встановити попереджувальні знаки 
із метою запобігання використан-
ня земель Міноборони сторонніми 
особами, також виставала озброє-
них вартових (див. фото).

Всі ці заходи відбуваються у 
зв’язку із діями земельних рейде-
рів у особі голови Віти-Поштової 
сільської ради Шульгана Дмитра, а 
також його поплічників із депутат-
ського корпусу та членів апарату. 
Земельні “мародери” на позачерго-
вій сесії в листопаді 2017 року роз-
поділили майже 16 гектарів дорогої 
землі поміж своїми друзями, колега-
ми, рідними та іншими підставними 
особами, котрі не є членами грома-
ди наших сіл.

Водночас з боку влади, а також 
представників квартирно-експлуа-
таційного управління, йде тиск на 
жителів в/м 254, котре розташова-
не на території військової частини, 
де проживають 32 сім’ї дієвих та 
колишніх військовослужбовців ці-
єї частини, котрі виступили проти 
рейдерського захоплення армій-
ських земель.

Також чиниться тиск проти ак-
тивістів села, котрі виступають за 

дотримання закону та добровільну 
передачу земель військової части-
ни у комунальну власність громади 
та подальше законне використан-
ня цих земель із врахуванням по-
бажань громади для її подальшого 
соціально-економічному розвитку.

“В нашому селі, де живуть близь-
ко 3000 населення немає жодної 
школи, дитячий садок на 60 місць 
можливо добудується в цьому році 
(при потребі 250 дітей!), де немає 
свого приміщення клубу, де навіть 
центр виглядає неохайно, депутати 
із головою у воєнний час крадуть 
16 гектарів землі, вартість якої пе-
ревищує 100 мільйонів гривень. І 
після цього голова надсилає звер-
нення до поліції про протиправні 
дії наших активістів, котрі вийшли 
на захист інтересів громади. Це ма-
родерство у чистому вигляді!” – ді-

литься з нами Гайдама-
ка Любомир, голова ГО 
“Сіверка”.

Військові встано-
вили колючий дріт на 
східному кордоні зем-
лі військової частини 
А-0799.Ось таким чином 
у важкий для країни час 
військові змушені обо-
ронятися від місцевих 
земельних мародерів. 
Відомо, що огорожа з 
колючого дроту є най-
більш дешевим, і в той 
самий час актуальним і 
ефективним способом 
захистити протяжний 
периметр великій тери-
торії. Звичайний колю-
чий дріт, винайдений 
понад століття тому, і 
в даний час цілком мо-
же використовуватися 
в тих випадках, коли 
необхідно швидко і де-
шево захистити великі 
території, і при цьому 
вимоги до ефективності 
захисного огороджен-

ня не надто високі. Колючий дріт 
при відносно невеликих витратах 
дозволяє створити досить надійну 
огорожу – паркан з колючого дроту, 
що в багатьох випадках може бути 
вирішальним фактором при виборі 
засобу захисту території.

Перший інцидент стався 22 квіт-
ня в обідню годину, до території 
військової частини прибула гру-
па людей, декотрі із них були у ка-
муфляжній формі. Згодом вдалося 
з’ясувати, що новоспечений влас-
ник 0,1 гектара Кондрашин Олек-
сандр Миколайович вирішив та-
ким чином реалізувати своє право 
на землю, котру йому особисто дав 
голова Дмитро Шульган. Пан Кон-
драшин був на місці із кількома 
людьми один з яких представив-
ся юристом, повідомили, що вони 
приїхали допомогти йому відстояти 
свої інтереси. Також із присутніх був 
батько чинного депутата сільської 
ради Сергія Іванчука та місцевий 
житель Іванчук Микола - як учасник 
АТО, котрий отримав на сумнозвіс-
ній сесії 2017 року земельну ділянку 
на території, котра вже більш як 35 
років обробляється членами сімей 
жителів військового містечка.

Юрист пана Кондрашова повідо-
мив, що власник має бажання по-
чати будівництво житлового будин-
ку, але присутні активісти нагадали 
йому, що ця земельна ділянка ви-
ділена для ведення особистого се-
лянського господарства. Присутній 
Гайдамака Любомир розповів цим 
людям, котрі дійсно є учасниками 
АТО (пан Кондрашин показував гли-
бокі рани на правій нозі, котрі він 
отримав у результаті поранення), 
що голова Дмитро Шульган спеці-
ально використав їх для вирішення 
своїх інтересів. Вони були сильно 
здивовані дізнавшись, що товариш 
Дмитра Шульгана деякий Солов-
йов Максим отримав 1,8 гектара, а 
люди, котрі обробляють ці ділянки 
вже більш як 35 років не отримали 
нічого, до речі, серед цих людей є 

ветерани, діти війни, інваліди, пен-
сіонери, котрі обробляють маленькі 
клаптики землі для того, аби отри-
мати додаткові продукти для влас-
ного проживання.

Це неприпустимо, що воїнам 
АТО Дмитро Шульган так цинічно 
виділив земельні ділянки на тери-
торії, котра обробляється іншими 
людьми.

Водночас, неподалік гуляли ма-
ми з маленькими дітками, члени 
громади, а тут виникає збройний 
конфлікт, бо на стороні військової 
частини були військові з автома-
тами в повному бойовому споря-
дженні. Люди зі сторони учасників 
АТО теж були озброєні та викорис-
тали спецзасоби для провокації. 
Пан Шульган спеціально створює 
конфліктні ситуації, котрі можуть 
привести до жертв серед мирного 
населення. Не дай Боже, якби по-
чався інцидент, то в ньому могли б 
постраждати невинні люди, котрі в 
той час були присутні на вулиці Ви-
тянській.

Мародерські та некомпетентні 
дії сільського голови можуть при-
звести до кривавих наслідків та 
втрат серед цивільного населення. 
Це цинічно та не по-чоловічому 
прикриватися бабусями, котрі са-
джають картоплю, та людьми, котрі 
проливали кров під час бойових дій 
на сході нашої країни. Це повне іг-
норування інтересів нашої громади 
й наражати людей на величезну не-
безпеку!

Телефон голови сільської ради 
Дмитра Шульгана в той час був ви-
мкненим і додзвонитися до нього 
було не можливо.

Як наслідок, цього інциденту, 25 
квітня 2018 року у приміщення Віто-
Поштової сільської ради відбулася 
зустріч голови сільської ради Шуль-
гана Дмитра з громадськістю нашо-
го села, представниками військової 
частини, представниками Міністер-
ства оборони України та Військової 

прокуратури.
Запис живої трансляції є ви-

кладений на каналі ГО “Сіверка” в 
Youtube (вбивайте в пошук “Мінобо-
рони проти Шульгана”). Прохання 
до молоді: включіть своїм близьким 
цей запис для того, аби вони змогли 
самостійно розібратися в цьому пи-
танні, де на кону стоїть майбутнє на-
шої громади.

Зустріч пройшла у дуже напру-
женій обстановці, голова сільської 
ради Дмитро Шульган не надав ні 
одної конкретної відповіді на по-
ставлені питання від запрошених 
учасників, посилався на рішення 
місцевих депутатів тим самим зняв-
ши із себе повну відповідальність 
за конфлікт, який виник у громаді 
після прийнятих рішень на сесіях 
Віто-Поштової сільської ради.

В кінці зустрічі один із представ-
ників Міністерства оборони України 
попросив Дмитра Шульгана забез-
печити правопорядок на території 
сільської ради, не направляти лю-
дей, котрі отримали земельні ділян-
ки, на перешкоджання діяльності 
військового частини до тих пір, по-
ки остання судова інстанція (Верхо-
вний суд України) не розгляне каса-
ційну скаргу та не винесе справед-
ливе рішення. Дмитро Шульган, як 
завжди, намагався ігнорувати нада-
ні пропозиції, але все-таки громад-
ськість та військові добилися того, 
що він пообіцяв не роздмухувати 
конфлікт та припинити створювати 
небезпечні для життя людей ситуа-
ції.

А далі сталося наступне: одра-
зу після цієї зустрічі апарат сільра-
ди видав рішення тим людям, хто 
отримав по 0,1 гектара із резервних 
3 гектарів землі військової частини, 
котру не встигли роздерибанити 
Петро Пекарський (депутат), Тарас 
Місячний (депутат, голова земель-
ної комісії) та депутати, котрі підтри-
мують їх дії в обмін на 0,15 гектарів 
землі. Хто ці люди, котрі отримали 
ці 30 ділянок: діти війни, інваліди, 
ветерани Збройних сил України, 
пенсіонери, учасники АТО. Тоб-
то ті люди, котрі вірою та правдою 
служили інтересам нашої країни та 
заслуговують на повагу від суспіль-
ства.

У згаданих вище виданих рішен-
нях сільради №35-53 від 13.04.2018, 
котрим сільрада надає дозвіл на 
розробку проекту землеустрою, ні-
би все прекрасно і скоро кожний 
власник рішення, стане щасливим 
власником 0,1 гектара землі… Але 
не тут то було!

В пункті 3 рішення вказано: по-
годити даний проект із відповід-
ними структурними підрозділами 
Міністерства оборони України. !!! 
Військові на зустрічі чітко сказали, 
що ця земля належить Міністер-
ству оборони України і ніяких пого-
джень ніхто нікому не надасть, тому 
що вони не мають права цього ро-
бити.
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Інформація щодо 
зборів громади 

по питанню 
відкликання 

Голови 
Віти-Поштової

Волонтерські заходи «Чистий ліс»
у Юрівці і Віті-Поштовій

У квітні місяці нашими активістами було проведено два волонтер-
ські заходи по прибиранню територій наших сіл під назвою “Чистий ліс 
Юрівки та Віти-Поштової”.

Всі ми знаємо, що через наші села проходила лінія оборони Києва 
у часи Великої Вітчизняної війни і у лісах були споруджені окремі малі 
капітальні фортифікаційні споруди, які призначались для довготрива-
лої оборони і стрілянини різними вогневими засобами із захищеного 
приміщення - ДОТи.  Ми вибрали локації для прибирання саме на цих 
пам’ятних об’єктах ДОТ №179 с. Віта-Поштова та ДОТ №202 с. Юрівка. Ви-
словлюємо щиру подяку всім хто долучився до прибирання.

Дякуємо працівникам і директору КП “Віта” за оперативне вивезення 
сміття. 

Так спільними зусиллями і з хорошим весняним настроєм ми зробили 
наші села охайними і підготувалися до пам’ятних днів коли будемо  вша-
нувати пам’ять наших героїв Великої Вітчизняної війни!

Інформуємо громаду с. Ві-
та-Поштова та с. Юрівка, що 
згідно Закону України  “Про 
Місцеве самоврядування” 
та Закону України “Про ста-
тут депутатів місцевих рад”,  
24 березня 2018 році о 12.00 
відбулися збори громади по 
питанню відкликання голо-
ви Віто-Поштової сільської 
ради за народною ініціати-
вою у зв’язку із бездіяльністю 
та прийняттям рішень, котрі 
суперечать інтересам нашої 
громади. 

Причини відкликання го-
лови Віто-Поштової сільської 
ради Шульгана Д.Ю., які вста-
новлені у Законі України «Про 
статус депутатів місцевих 
рад»:

– порушення депутатом/
головою (ред.)  місцевої ради 
Конституції і законів України;

– невиконання ним без по-
важних причин своїх депутат-
ських/голови сільської ради 
(ред.) обов’язків;

– невиконання передви-
борної програми;

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

Збори зібрали кворум, бу-
ли присутні  жителі наших сіл, 
котрі хочуть змінити ситуацію 
в громаді на краще. На збори 
завітали представники сусід-
ніх сіл, представник народно-
го депутата України Сольвара  
Р.М., відео трансляцію про-
водив місцевий мешканець 
Мельниченко В.  Запрошені 
голова та депутати Віто-По-
штової сільської ради проіг-
норували збори громади. На-
прикінці зборів була влашто-
вана невелика провокація з 
боку трьох жителів с. Віта-По-
штова, які до речі, при кож-
ній владі намагаються бути 
“корисними” для адміністрації 
села. 

Згідно законодавства, па-
кет документів: опис, витяг з 
протоколу  зборів громади по 
питанню відкликання голови 
Віто-Поштової сільської ради 
за народною ініціативою, зра-
зок підписного листа по збору 
підписів за відкликання голо-
ви Віто-Поштової сільської ра-
ди, газета “Сіверка” з анонсом 
проведення даного заходу,  
був направлений 26 березня 
2018р. на юридичну адресу Ві-
то-Поштової сільської вибор-
чої комісії Києво-Святошин-
ського району Київської об-
ласті на подальший розгляд і 
прийняття рішення.

На жаль, наші документи 
не були розглянуті Віто-По-
штовою сільською виборчою 
комісією і повернулися на на-
шу юридичну адресу. 

Подальші наші дії будуть 
проводитись згідно Законо-
давства України з подальшим 
інформуванням громадськос-
ті щодо цього питання. 

Завжди є люди, котрі смітять, і є, котрі приби-
рають. Є люди, котрі створюють красу, а є люди, 
котрі тільки руйнують. Є люди, котрі шукають 
можливості щось зробити, а є люди, котрі за-
вжди мають причини для того, аби не зробити. 

На сторінці у Фейсбук Віти-Поштової сільра-
ди у вас є можливість перечитати цікаву інфор-
мацію на тему озеленення, для початку, цен-
тральних вулиць. Як бачите назва нашої орга-
нізації стала евфемізмом, тому наш голова на 
сторінці сільради назвав нас просто “ініціатори 
висадки дерев”. Це стосується кожного із членів 
громади. Нехай хоч так. 

 Липа була обрана більшістю членів грома-
ди за допомогою опитування на сторінці у Фей-
сбук. За 185 гривень пропонувалися сформова-
ні та вирощені в розсаднику 6-ти річні дерева із 
відкритою кореневою системою. Кожне дерево 
після пересаджування потребує певного догля-
ду: полив, обробка стимулюючими препарата-
ми, підживлення тощо. Відсоток приживання 
дерев залежить від якості садивного матеріалу, 
часу та способу висадження. 

При  зустрічі, котра відбулася у приміщенні 
сільради у другому тижні квітня обговорювало-
ся питання доречності озеленення централь-
ної вулиці с. Віта-Поштова. 

У результаті,  ми маємо таку картину, у нас 
не має шансів висадити дерева в цьому ро-
ці хоча би на центральних вулицях. Хоча би 
дрібнолисті, на думку голови “алергенні та по-
вільноростучі” липи... “За результатами обго-
ворення прийняли рішення відмовитися від 

висадження цього виду дерев, оскільки, за 
висновком фахівця, на сьогодні такі дерева 
не висаджують, адже вони є дуже алергенні та 
повільно ростуть. Крім того, запропонований 
ініціаторами посадковий матеріал не відпові-
дає стандартам - з оголеним корінням, не при-
стосований для висадки в існуючі умови і його 
ціна надто завищена як для такої якості. Нато-
мість, за пропозицією сільського голови було 
прийнято рішення до осені у співпраці з Рома-
ном Золотаревським (ред.експерт розсадник 
декоративних рослин  “Єва”) та із залученням 

профільних експертних організацій 
розробити проект благоустрою цен-
тральних вулиць наших сіл, який по-
винен включати пішохідні зони, озе-
ленення з поливом та освітлення.” ( 
Віто-Поштова сільська рада).

Погоджуюся, що проекти озеле-
нення території громади потрібно 
вже було давно зробити. Туди ж і 
включити центральні площі в наших 
селах, приклади благоустрою при-
будинкових територій, типові огоро-
жі, все те, що впливає на естетичну 
та практичну сторону цієї справи. За 
весь час  Дмитро Шульган не зробив 
жодного дзвінка чи зустрічі по цьо-
му питанню. Ми провели моніторинг 
вартості таких робіт. По приблизним 
розрахункам експертів із муніци-

пального планування, вартість 
такого проекту може становити 
від 0,4 до 0,6 мільйона гривень в 
залежності від глибини деталіза-
ції. Термін виконання – 6 місяців. 

Таких грошей в бюджеті гро-
мади не закладено. Тим паче, що 
в цьому році буде дійсно сутужно 
із грошима в громаді, бо хтось їх 
повинен заробляти, а хтось ефек-
тивно витрачати на користь роз-
витку громади. Підготовчі роботи 
до висадки дерев восени потріб-
но вже починати в травні-червні, 
а у нас немає ні коштів, ні проекту, 
ні дерев. 

До речі, голий корінь липи 
європейської (Tilia x europaea 
‘Pallida’) може обійтися мінімум в 
600 гривень за одне дерево, що 
аж в три рази більше за ціну на 

реально адаптований та вирощений в умовах 
Київської області саджанець липи дрібнолистої.

Інформація щодо висадки дерев на терито-
рії наших сіл. Як з’ясувалося, щоб прикрасити 
фасад свого двору і висадити саджанці любої 
породи дерев за ВЛАСНИЙ КОШТ, вам потріб-
но подати заяву до сільської ради, яка передає 
її до виконавчого комітету щоб останні внесли 
вашу пропозицію у проект озеленення населе-
них пунктів.

Що ж тоді залишається робити громаді?
Чекати чи все таки вже висаджувати дерева?

Жив на світі голова —
Молода надія,
Але він на липу мав
Дивну алергію.
Все до рота може взять —
Сало і олію,
А на липу, от біда, —
Сильна алергія.
Весь опухне він у раз
Ззаду і спереду,
Як лиш тільки десь поїсть
Липового меду.
Алергія враз пройшла,
Коли мародерив 
І на землю підписав
Липові папери.

Автор: Ralf Hoffmann

Озеленення центральних вулиць



Шановні односельці!
Хочу звернути вашу увагу на 

безвідповідальне та зневажли-
ве ставлення місцевої влади до 
проблем нашого села, а саме 
на проблему підтоплення те-
риторії  села  Юрівки внаслідок 
паводку!

Сільський голова Шульган 
Д. Ю. замовив та планує реа-
лізувати проект «Екологічне 
поліпшення річки Сіверка з 
метою захисту від підтоплення 
і затоплення території сіл Ві-
то-Поштова та Юрівка». Окрім 
назви цей проект немає нічого 
спільного з задекларованою 
метою так як першочерговим 
завданням у ньому є (УВАГА!) 
засипання існуючого водо-
відвідного каналу в с. Юрівка ! 
Канал був зроблений ще у 90-ті 
роки НДІ Гідротехніки та Мелі-
орації НАН України і туди сті-
кають усі води після дощів або 
танення снігу (як цієї весни). 
Він їх акумулює та відводить 
надлишкової води у став і та-
ким чином забезпечує захист 
прилеглих територій від підто-
плення та затоплення.

Цієї весни ми спостерігали 
наступне явище, через танен-
ня снігу, канал доверху напо-
внився водою та навіть його 
спроможності не вистачало 
щоб відвести всю цю воду  до 
річки Сіверка, через що навкру-
ги каналу все одно утворилося  
болото! (фото додаються). Дуже 
легко уявити що було б при від-
сутності каналу – весь той ве-
личезний обсяг  води, що при-
ймає в себе канал, розливався 
би  по вулицях Лугова, Моло-
діжна (с. Юрівка),  ділянках та 

будинках жителів нашого села, 
особливо тих, що знаходяться 
у низині неподалік від каналу!  
І це ще зараз лише звичайний 
весняний паводок, так що про 
можливі наслідки справжньої 
повені годі й казати!

Замість максимально мож-
ливого розчищення  та по-
глиблення каналу (як радять 
експерти Інституту Водних 
Проблем НААН України куди 
представники нашої громади 
звернулись ще минулого року) 
наш “дбайливий” голова сіль-
ради збирається його повністю 
засипати, що призведе до не-
минучої катастрофи!

Пан Шульган розповідає, 
що проект передбачає розчи-
щення та поглиблення русла 
р. Сіверка, що протікає понад 
лісом, куди і будуть спрямовані 
всі надлишкові води. Але спра-
ва у тому, що водовідвідний ка-
нал знаходиться у найнижчій 
точці території (середня від-
мітка 124м) в той час як русло 
знаходиться на 1,5 метри вище 
(середня відмітка 125,5м). Все 
це видно на існуючих топогра-
фічних  картах і не треба бути 
фахівцем щоб зрозуміти, що 
надлишкові води не потечуть 
проти законів фізики уверх до 
русла як би їх не вмовляв «ша-
новний» сільський  голова. Не-
даремно канал було зроблено 
саме у тому місці де він зараз є 
– у найнижчій точці, бо робили 
його розумні люди, керуючись 
виключно здоровим глуздом 
та законами  фізики.

Натомість голова сільради 
Шульган керується дещо інши-
ми законами, які підказують 

йому, що засипавши канал 
можна раптово отримати по-
над 3 га землі у с. Юрівка, малу 
частину з яких запропонувати 
бійцям АТО, щоб продемон-
струвати свою псевдо турботу  
про них та зменшити суспіль-
ний резонанс від цієї афери, а 
більшу частину протягнути че-
рез рішення кишенькових де-
путатів  на підставних людей і 
потім продати отримавши при 
цьому кругленьку суму. Дивля-
чись на теперішні фото каналу 
та прилеглих територій вини-
кає запитання: чим там будуть 
займатися шановні бійці АТО 
та інші «щасливі» власники цих 
ділянок – вирощуванням рису 
чи розведенням жаб? І це си-
туація коли канал існує і відво-
дить воду! А що там і навкруги 
буде якщо його засиплють?

Людська ненажерливість не 
знає меж – спочатку вкрали у 
громади Віти-Поштової  16 Га 
землі військової частини, а те-
пер хочуть вкрасти у Юрівської 
громади понад 3 Га разом із во-
довідвідним каналом.  Скажіть, 
шановні сусіди, чи готові ви і 
далі бути осторонь і спостеріга-
ти весь цей жах, що пропонує 
нам голова сільради Шульган 
і недобросовісні депутати, або 
будемо протидіяти разом? 

Публікую фото цьогорічного 
паводку на каналі у с. Юрівка, 
який був знятий за допомогою 
безпілотного літального апа-
рату на початку квітня 2018 
року.

Давайте об’єднаємось зара-
ди блага нашої громади!

Дмитро Калько,
мешканець с. Юрівка
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Юрівський канал, який хочуть вкрасти

Про це повідомляє інфор-
маційний портал «Моя Київ-
щина» з посиланням на допис 
Yuriy Sereda у спільноті «Тара-
сівка та Нове» у Facebook.

Зазначається, що саме 26 
квітня відбулася спроба затвер-
дження генерального плану 
села за допомогою одягнутих у 
камуфляж «воїнів», як вони се-
бе називали.

«Поліція, яка приїхала на 
виклик, не припиняла пору-
шення законності та не склала 
протоколи за перешкоджання 
депутатській діяльності. Гро-
мадське формування з охоро-
ни правопорядку «Граніт» так 
і не змогло забезпечити пра-
вопорядок», - повідомив автор 
допису.

Окрім того, користувачі ме-
режі впізнали одного з чоло-
віків у камуфляжі. Він раніше 
«засвітився» на масових без-
порядках у столиці поблизу 
заводу «Атек», коли мітингу-
вальниками було перекрито 
проспект Перемоги. Саме він 
погрожував поліцейському 
фалоімітатором. 

Чоловік переконаний, що 
наступного разу до будівлі ра-
ди такі особи можуть прине-
сти з собою зброю, а тоді не-
відомо чим закінчиться їхня 
присутність.

«Ми просимо уважно пере-
глянути відео засідання ради, 
особливо першу, другу та шос-
ту і сьому частини та ідентифі-

кувати тих «бійців», які приїхав-
ши з-за меж Тарасівки, тиснули 
на депутатський корпус на до-
году забудовникам та тим, хто 
в раді намагається всіма прав-
дами і неправдами прийняти 
генеральний план із багатопо-
верхівками в селі», - йдеться у 
повідомленні.

Також чоловік звернувся до 
мешканців села з проханням 
не ігнорувати засідання ради, 
приходити та цікавитися тим, 
що відбувається на сесіях.

Він переконаний, що в разі 
прийняття генерального пла-
ну з п’ятнадцятьма гектарами 
багатоповерхової забудови, 
то в Тарасівці буде така ж си-
туація, як вже зараз в Крюків-
щині, Ірпені, Вишневому, Со-
фіївській та Петропавлівській 
Борщагівках.

Тут іде мова про переповне-
ні школи та дитячі садочки, не-
можливість виїхати до Києва 
зранку та повернутися ввече-
рі, витоки з каналізацій та зли-
ви стоків у парки та заказники, 
нестача води, аварійні відклю-

чення світла.
«Наступного разу, якщо ви 

знову будете вирішувати, йти 
вам на сесію чи ні, згадайте ві-
део з цієї сесії. Як у нас в Тара-
сівці уміють вводити людей в 
оману, говорячи їм, що генпла-
ну не буде, а потім протягувати 
генеральний план із силовим 
протистоянням, поліцією та су-
тичками громади та «воїнів», - 
йдеться у повідомленні.

Один з  депутатів висловив 
сумнів щодо випадковості да-
ної події.

«Мабуть, просто «совпадє-
ніє», що такі хлопаки допомага-
ють сільським головам відсто-
ювати інтереси забудовників. 
Мабуть, просто «совпадєніє», 
що вони абсолютно випадково 
дізнаються, що в Тарасівській 
с/р сесія 26-го, Володимир Гри-
горович (Володимир Сизон, 
сільський голова, - ред.) на по-
чатку заявляє, що генплан роз-
глядатися не буде і вже ну зо-
всім випадково, вже на сесії, 
після того як порядок денний 
вичерпано, надходить зареє-

строване письмове звернен-
ня включити питання затвер-
дження проекту ген плану до 
порядку денного», - йдеться у 
повідомленні.

Повідомляється, що реє-
страція звернень, які додатко-
во розглядаються на сесії, від-
бувається до 17 години, а пи-
тання генплану було внесене 
близько 20 години.

«І апогей, хлопаки, які ви-
падково потрапили на сесію, 
хоча і адреси сільської ради 
не знали (на відео сесії про це 
розповідають), «усіми фібрами 
своєї душі», починають актив-
но підтримувати включення 
питання до порядку денного і 
негайного голосування!!! Крас-
номовні вислови в адресу при-
сутніх, маєте можливість пере-
глянути на відео стрімах з се-
сійної зали», - зазначається у 
повідомленні.

Інформаційни портал  
“Моя Київщина”/http://

mykyivregion.com.ua

Новини від наших сусідів
26 квітня на 26-ту чергову сесію Тарасівської сільради Києво-Святошинського району приїхали невідомі особи в камуфляжній формі, 

які вимагали від депутатів негайного прийняття генплану села
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Розповсюджується  безкоштовно 
серед жителів громади 

Віта Поштова та Юрівка.

Тираж  – 2000 прим. 

оголошення

Місцевий  гумор
Посаду дали Шульману
Коли що не спитаю
На все мав відповідь одну
Нічого я не знаю
В прокуратурі на нього
Подільник дав вже показ
А він включає дурака
Хіба ж це справжній доказ?
Атошників з людьми стравить
Була в нього задумка
Та він одне лиш торохтить - 
Це суб’єктивна думка!
Як друг його в селі дістав
Гектарів два під дачу
Шульман лиш очі округлив
Уперше його бачу
Безчестя вже пройшов рубіж
І совісті екватор
Як активіста бачить десь
Кричить – Це провокатор!
Шаблонні фрази всі завчив
Неначе та папуга
Горе-юриста час настав
Вернуть назад до плуга

Автор : Ralf Hoffmann 

Фестиваль
Гостинно запрошуємо вас на 

фестиваль  «Гайдамацьке  коло», 
присвячений 250-річчю Гайда-
мацького постання (Коліївщини), 
який відбудеться 19 травня 2018 
року о 12:00.

Місце проведення: історична 
частина села, яр по вулиці Шев-
ченка поруч з пам’ятним знаком 
гайдамакам.

У програмі фестивалю на вас 
чекатимуть: 

*історичні факти про Гайда-
мацький рух в Україні, зокрема, 
на території Забір‘я;

*виступи народних 
колективів; 

*читання поезії Шевченка; 
*народні розваги;
*український куліш;
*чудовий настрій.
До зустрічі 19 травня 2018 року!
Місце проведення: с. Забір’я, 

вул. Шевченка, яр біля пам’ятного 
знаку

Організатор: Ольга Лукашенко

Традиційно на території нашої 
громади 2 червня 2018 року о 14. 
00 на території пляжу “Сако” на р. 
Сіверка відбудеться грандіозний 
кулінарний захід “Плов-батл 2018”.

Команди із наших сіл Юрівки 
та Віта-Поштової будуть готувати 
мегапопулярну страву - плов! 

Початок заходу о 15.00 годин, 
дегустації страв 17.00 годин. 

Виручені кошти підуть на бла-
годійну допомогу.

В програмі заходу розваги для 
дітей та дорослих, веселі конкур-
си, спілкування тощо.

Запрошуємо на смачне та за-
пашне змагання на території на-
шої громади!

Бажаючі прийняти участь у 
Плов-батлі*2018 просимо зверта-
тися за телефоном (096)277-3281.

Благодійний 
захід «Плов-батл 

2018»

Півонії: вирощуємо правильно

Вакансія садівника на терито-
рії с. Віта-Поштова.

Умови праці, обов’язки та 
заробітня платня обговорюється 
по телефону: (067)247-0777

Ідеальний багаторічник: ефектний, 
красивий, витривалий, легко розмножу-
ється, при тому, що десятиліттями може 
рости на одному місці. І якщо рослину 
посадити правильно і надалі приділяти їй 
хоча б трохи часу, то півонія протягом ба-
гатьох-багатьох років буде нас радувати 
своїм пишним цвітінням.

Вибір місця і підготовка 
грунту

Відносно місця посадки півонія дуже 
примхлива, і якщо воно їй не сподоба-
ється, то цвітіння можна і не дочекатися. 
І як би ви за нею старанно не доглядали 
(підживлення, поливи, розпушування) – 
півонія цвісти не буде. Так що доведеться 
пересаджувати.

Найкраще, щоб це було відкрите, со-
нячне місце, але в той же час, захищене 
від сильних і холодних вітрів. Півонії не 
люблять сирих заболочених місць, тому 
якщо в тому місці, де ви запланували їх 
посадити грунтові води підходять близь-
ко до поверхні грунту, то варто виса-
джувати рослини на піднятих насипних 
грядках.

Не рекомендується садити півонії 
ближче ніж за 2 м від будівель, тому що 
при цьому створюються дуже несприят-
ливий умови для їх зростання: навесні і 
восени підвищена вологість грунту через 
краплі з даху; а влітку можливий перегрів 
рослин через те, що стіни випромінюють 
тепло.

Супіщану грунт також можна поліп-
шити, додавши в неї трохи глини і торфу 
і, звичайно, органічних добрив.

Коли садити?
Час посадки півоній багато в чому за-

лежить від району вирощування, а також 
від того, який у вас є посадковий матері-
ал. Це можуть бути частини старого ко-
реневища, отримані шляхом його поділу 
(поділки), або ж молоді рослини, куплені в 
розплідниках.

За рослиною посаджению пізньої 
осені необхідний особливий догляд, так 
як в зиму воно піде невкоріненою. Тому 
її потрібно обов’язково на зиму гарнень-
ко вкрити. Спочатку присипаємо коріння 
торфом або пухкою землею шаром 10-15 
см, а потім зверху ще додатково вкрива-
ємо листям або ялиновим гіллям. Краще, 
звичайно, ялиновим гіллям, якщо воно у 
вас є.

Навесні, вкриті таким чином, пізні по-
садки обов’язково розкриваютьі гарнень-
ко поливаємо, якщо погода стоїть суха. 
Від кількості одержуваної вологи буде 
багато в чому залежати гарне вкорінення 
куща півонії і її подальший розвиток.

Навесні ж садити й пересаджувати пів-
онії не рекомендують. Тому що бруньки 
відновлення у півоній починають рости 
дуже рано, коли грунт ще не відтанув  і, до 

того моменту, коли можна буде зайняти-
ся пересадкою і діленням куща, паростки 
можуть вже вирости до 10-15 см. А так як 
вони дуже ніжні й тендітні, то в процесі 
посадки є велика ймовірність того, що 
паростки будуть ламатися.

Підготовка посадкових ям
Півонії мають досить таки потужну ко-

реневу систему, яка розростається вглиб і 
вшир, тому необхідно готувати посадкову 
яму розміром не менше 60-70 см в діаме-
трі і 70 см глубіной.Еслі ми викопаємо яму 
недостатньо глибокою, то коріння пів-
онії, досягнувши твердого грунту , призу-
пинять своє зростання.

На дно посадкової ями не забудьте 
обов’язково покласти дренаж. Це може 
бути гравій, крупний пісок або ж бита 
цегла.

Потім нижню частину ями заповнює-
мо земляною сумішшю, яка складається з 
верхнього шару землі, перепрілого гною, 
компосту і торфу, також добре туди ж до-
дати 150-200 г суперфосфату або 300-400 
г кісткового борошна або золи, а якщо 
грунт у вас кислий, то непогано насипа-
ти ще й 200-400 г подрібненого гашеного 
вапна. Суміш ретельно перемішуємо і за-
ливаємо водою.

Підготовка посадкового 
матеріалу

Кращими поділками для посадки 
вважаються ті, у яких є 3-5 бруньок від-
новлення і така ж кількість коренів. Для 
кращого вкорінення рослини коріння ре-
комендується вкоротити до 10 см.

Бовтанку робимо таким чином: в 10 
літрах води розчиняємо 60 г мідного ку-
поросу, дві таблетки гетероауксину і 5 кг 
глини, а ще можна додати 500 г деревної 
золи.

Перед посадкою уважно оглянемо 
посадковий матеріал і дуже ретельно об-
різаємо все гнилі та пошкоджені тканини 
до здорових частин. Потім для дезінфек-
ції варто потримати коріння в розчині 
марганцівки (7-10 г на 10 л води) або мід-
ного купоросу (100 г на 10 л води) і приси-
пати рани товченим деревним вугіллям.

Садимо правильно
Садимо півонію в верхню частину під-

готовленої нами посадкової ями, яка за-
повнена городньою землею. Особливу 
увагу слід звернути на глибину посадки: 
бруньки відновлення повинні знаходити-
ся на глибині не більше 3-5 см на суглин-
кових грунтах, а на легких супіщаних – 5-7 
см. Таке заглиблення бруньок треба під-
тримувати протягом усього життя кущів 
і тоді наші півонії будуть довго радувати 
нас своїм рясним цвітінням.

Якщо посадка буде дрібна, то навесні 
бруньки можуть постраждати від пізніх 
заморозків, влітку – від перегріву, а в снігу 
й наступної зими – від морозів. І, як наслі-
док, частина їх може загинути, тоді хоро-
шого цвітіння ми вже не отримаємо.

Якщо ж ми посадимо півонії занадто 
глибоко, наприклад, сама верхня брунька 
буде перебувати на глибині 15-20 см, то 
цвітіння кущів ми ніколи не дочекаємося, 
хоча на вигляд вони будуть виглядати аб-
солютно здоровими.

Як доглядати? 
Розрихлення

Грунт навколо кущів розрихлювати 
треба обережно: безпосередньо у куща 
на глибину не більше 5-7 см, а на відстані 
20-25 см від нього можна розрихлювати 
вже глибше – на 10-15 см.

Полив
Після посадки півонії дуже потребу-

ють регулярних поливах (особливо якщо 
осінь стоїть суха), так як полив прискорює 
укорінення. Надалі їх можна поливати не 
часто, але рясно, виливаючи 3-4 відра під 
доросла рослина, приблизно один раз в 
8-10 днів.

Підгодовуємо
Першу підгодівлю бажано провести 

ще по талому снігу або відразу після йо-
го сходу. В цей час рослини найбільше 
потрібні азотно-калієві добрива: 10-15 г 
азоту і 10-20 г калію на кущ. Можна також 
зробити розчин з мінеральних добрив (в 
1 відрі води розчинити 50-70 г квіткового 
суміші) і внести по одному відру під кущ.

Вносити добрива під рослини необ-
хідно тільки після дощу або рясного по-
ливу. У суху ж грунт добрива (хоч в рідко-
му, хоч в сухому вигляді) вносити катего-
рично не рекомендується, так як рослина 
може загинути.

Другий раз варто підгодувати півонії в 
період бутонізації і нам буде потрібно: 10-
15 г азоту, 15-20 г фосфору і 10-15 г калію 
на один кущ.

Третій раз будемо підгодовувати рос-
лини вже через два тижні після цвітіння 
в період закладки бруньок. Тут нам зна-
добиться суміш в такому складі: 15-20 г 
фосфору і 10-15 г калію. Уважно стежте за 
нормою внесення добрив, так як їх над-
мірна кількість (особливо азотних) може 

привести до того, що будуть добре роз-
ростатися тільки листя, а формування бу-
тонів знизиться. Також при цьому знижу-
ється і стійкість рослин до хвороб.

А ще півонії дуже добре підгодовувати 
розчином коров’яку або пташиного по-
сліду з доданими до нього мінеральними 
добривами.

Допомагаємо цвісти
У перший рік після посадки (а краще і 

в другій) не варто допускати цвітіння пів-
онії, так як воно послабить рослина і не 
дасть повноцінно розвиватися кореневій 
системі. Тому що утворюються в цей час 
бутони слід видаляти, щоб всі поживні 
речовини прямували на загальний роз-
виток рослини, а не на цвітіння.

Якщо ви хочете отримати великі верх-
ні квітки, то бічні бутони необхідно вида-
лити, коли вони досягнуть розміру горо-
шини. Якщо ж для вас важливіше велика 
кількість квіток на кущі і його тривале 
цвітіння, то тоді бічні бутони видаляти не 
варто.

У період цвітіння кущі півоній з вели-
кими важкими квітками мають потребу в 
опорах, так як, навіть маючи потужні сте-
бла, вони неминуче починають хилитися 
до землі. А при сильних вітрах і випаданні 
опадів квіти, нахиляючись майже до зем-
лі, забруднюються і втрачають свою деко-
ративність. Опори найкраще ставити ще 
до цвітіння.

Підготовка до зими
На зиму всю надземну частину росли-

ни зрізаємо до рівня землі. Але робимо це 
тільки після перших сильних заморозків, 
коли стебла півоній поляжуть. До цього 
моменту все ще йде відтік поживних ре-
човин з листя і стебел в запасають корін-
ня. Тому рання обрізка завдасть великої 
шкоди рослині.

Якщо півонія НЕ цвіте…
- Місце для посадки обрано не вірно – 

занадто тінисте, близько будови, дерева 
і чагарники, недостатньо вологе або, на-
впаки, занадто вологе (відсутній дренаж).

- Посадка рослини занадто глибока 
або занадто дрібна.

- Посаджений півонія недавно і по-
садковий матеріал був поділений дуже 
дрібно.

- Кущ півонії вже старий і потрібна пе-
ресадка і ділення.

- Нирки були пошкоджені пізніми вес-
няними заморозками.

- Підвищена кислотність грунту.
- Надмірна кількість азотних добрив.
- Недолік харчування і вологи в той 

період, коли йде формування бруньок 
відновлення.

- Дуже рано були зрізані листя восени 
(до їх вилягання).

Ми попросили прокоментува-
ти це питання юриста Київсько-
го квартирно-експлуатаційного 
управління Олександру Толмачову. 
Ось пряма мова: “Рішення сільра-
ди є незаконним, тому що чинним 
законодавством не передбачена 
процедура погодження з будь-ким. 
Тобто жодні структури Міністерства 
оборони України не мають таких 
повноважень. Тим паче, що голова 
сільської ради точно знає, що роз-
дані земельні ділянки роздані на 
території, що належить до держав-
ної форми власності, відноситься 
до категорії земель оборони, знахо-
диться в управлінні та користуван-
ні Міністерства оборони і її цільо-
ве призначення не було змінено у 
встановленому законом порядку. 
Віта-Поштова сільська рада на чо-
лі із Шульганом Д.Ю. повинна була 
б чітко дотримуватися порядку пе-
редачі майна військових частин до 
комунальної власності, що не було 
зроблено. Дана справа знаходиться 
у Верховному суді, тому ми чекаємо 
на справедливе рішення щодо зе-
мель державної власності.

Шульганом Д.Ю. повинна була 
бути пройдена у відповідності до 
норм чинного законодавства про-
цедура приймання нерухомого 
майна військового містечка номер 
254 при військовій частині А 0799 та 

вирішено питання про прийняття у 
комунальну власність земельної ді-
лянки, на якій розміщений об’єкти 
нерухомого майна шляхом при-
йняття відповідного рішення, що 
не було зроблено.

Судова справа щодо оскаржен-
ня рішення Віта-Поштової сільської 
ради 2016 році, згідно з яким бу-
ло надано тільки попередню зго-
ду про прийняття до комунальної 
власності територіальної громади 
села нерухомого військового май-
на та зменшено земельну ділянку 
військового містечка з 31,9862 га до 
12,2044 га перебуває у Верховному 
суді. Тому суспільство/ громада че-
кає на справедливе рішення суду 
відносно розпорядження Віта-По-
штовою сільською радою землями 
державної форми власності – зем-
лями оборони”.

До речі, це якраз та сама юрист-
ка, котра професійно ставила пи-
тання нашому голові, на які він не 
міг прямо відповісти. Військові бу-
дуть захищати своє майно, бо у них 
є накази вищого командування. 
Варіант із 2007 роком, коли Петро 
Пекарський зміг відкусити величез-
ний шмат земель військової части-
ни за сприянням його “подєльніка” 
зі сторони військової частини Дроз-
дова, вже не пройде. Громадськість 

не допустить того, аби землі вій-
ськової частини були розграбова-
ні та передані в безоплатне корис-
тування Дмитра Шульгана, Петра 
Пекарського, Тараса Місячного та 
їх дружків.

До речі, а виникає питання: чи 
погоджували проекти землеустрою 
із відповідними структурними під-
розділами Міністерства оборони 
України ті 34 власники ділянок, 
котрим безкоштовно передали 
землю на 30-ій сесії 30 листопада 
2017 року Дмитро Шульган та йо-
го поплічники? Ви будете здивова-
ні, але якимось чином процедура 
безоплатного отримання землі бу-
ла порушена, і наші щасливі та не-
байдужі члени і “не члени” громади 
отримали своїх 16 гектарів дорогої 
землі у передмісті столиці. Звісно, 
що Петро Пекарський дуже добре 
“змастив” коліщатка системи тими 
коштами, котрі він отримав від на-
бувачів землі.

По факту цих порушень відкри-
то кримінальне провадження та 
ведуться слідчі дії: відбулася виїмка 
всієї документації по цьому питан-
ню. Ми звернулися до найвищих 
контрольних органів нашої країни, 
добилися того, що справа на контр-
олі у Генерального прокурора, а 
Міністру оборони України кожен 

тиждень докладають про ситуа-
цію навколо цієї ситуації. Недаром 
стільки високих чинів зібралися в 
приміщенні сільради, а ще більше 
їх було в суботу, коли військовим 
повідомили про можливі провока-
ції із боку голови сільської ради. Та 
наші “герої-мародери” сподівають-
ся тишком-нишком порішати ці пи-
тання, сподіваємось що справедли-
вість переможе.

До речі, на відеозаписі ви маєте 
змогу почути, що Дмитро Шульган 
немає ніякого відношення до Со-
ловйова Максима Олександрови-
ча, котрому він виділив 1,8 гектара 
землі. Вгадайте, хто сидить поруч із 
паном Шульганом на фото.

Підполковник Терещенко, ко-
мандир в/ч А-0799, запропонував 
голові сільської ради Дмитра Шуль-
гана, ще раз попередити всіх жите-
лів громади, що територія військо-
вої частини охороняється в посиле-
ному режимі, тому будь-які спроби 
попасти туди будуть трактовані як 
напад на військових і вартові зму-
шені будуть діяти по статуту.

Будемо інформувати громад-
ськість щодо вирішення даного 
конфлікту.

Закликаємо жителів 
с. Віта-Поштова і с. Юрівка 
не бути осторонь цієї теми!

Закічення. Початок на стор. 4 Військова  частина


