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З  п е р ш и х  в у с т

У мене немає ілюзій. Бо - прагматик...
Віталій СМОВЖ.

Перегорнімо сторінку 
невігластва і починаймо 

втілювати мрії !
Інна СТАНІШЕВСЬКА.

Друзі! У минулому та цьому випусках ми вирішили надати слово найактивнішим мешканцям Гатного, щоб Ви почули з пер-
ших вуст, яка мотивація була в кожного з нас займатися громадською діяльністю, що вдалося зробити і на що варто спрямувати  
зусилля в майбутньому.

О Б ’ Є Д Н А Н А  Т Е Р И Т О Р І А Л Ь Н А  Г Р О М А Д А

ЧИ ЗРОБИТЬ “ГРЕЧКА” СВОЮ СПРАВУ?

(Продовження  – на  3 стор.)  

Я народився й виріс у неве-
ликому селищі міського типу — в 
умовах, як то кажуть, щільного 
спілкування з незакутою в ас-
фальт і камінь Природою. Пере-
їзд до Києва на квадратні метри 
багатоповерхівки показав, що 
місто — не моя стихія. Не виста-
чало ані простору, ані чистого 
повітря, ані можливості «працю-
вати руками» — тієї домашньої 
роботи, від якої отримуєш задо-
волення. Мрія поєднати роботу 
в Києві з можливістю насолод-
жуватися сільським затишком 
здійснилась 4 роки тому, коли 
придбав будинок у Гатному. 
Проте з перших же місяців жит-
тя тут я зрозумів, що рожеві 
окуляри потрібно зняти й, за-
мість омріяного тихого побуту, 
миритися (або не миритися) із 
суворими реаліями примісько-
го сьогодення... 

Відтоді я став завзятим 
активістом.

Усе почалося з того, що 
мешканці вулиці Кленової по-
чали обстоювати право на своє 
комфортне життя й об’єдналися 
проти незаконної багатоповер-
хової забудови під їхніми вікна-
ми. Тоді я вперше побував у ви-
конкомі сільради й побачив те, 
що досі хочу «розбачити назад»: 
місцева влада на перший план 
ставила все, що завгодно, але 
тільки не проблеми гатненців. Й 
зрозумів, що ми самі, мешканці 
села, мусимо боротися за влас-
ний комфорт. 

Минуло чотири роки з тих 
пір. Це були роки постійних 
спроб покращити життя одно-
сельчан, борючись за розв’я-
зання нагальних і здебільшого 
невідкладних проблем громади. 
Були й участь в сесіях сільради, 
у зборах активістів і ширшого 
кола членів громади, спілкуван-

ня з «тітушками», створення гру-
пи місцевої спільноти у вайбері, 
збір підписів, пікетування та інші 
форми й методи перешкоджан-
ня незаконним забудовам і т. д. 

А найгірше те, що це була бо-
ротьба із тими, хто безпосеред-
ньо мав би дбати про добробут 
громади!  

Були й певні досягнення, 
як то організація дитячих фес-
тивалів з рибальства, подя-
ки працівникам комунального 
господарства, які в люті заметілі 
працювали цілодобово та роз-
чищали дороги тощо. 

Я досвідчений управлінець. 
Проте в мене ніколи не було ба-
жання йти в адміністративну вла-
ду органів місцевого самовряду-
вання. І я завжди про це говорив. 
Але є народна мудрість: «Ніколи 
не зарікайся»… Я зрозумів, що 
бути просто громадським акти-
вістом без депутатського ман-
дату — означає не мати важелів 
впливу та законних підстав, аби 

представляти інтереси громади. 
І навпаки: бути депутатом без 
активної громадянської позиції 
— це лобіювати чужі  інтереси, 
часто всупереч добробуту своїх 
виборців. 

Я свідомий того, що так 
бажані всіма нами позитивні 
зміни в надалі Гатненській ОТГ 
можливі тільки за умови, що до 
управління всіма процесами в 
ній прийдуть незаангажовані, 
самодостатні  НЕполітики. Тоб-
то, ті, для кого благо громади 
— не голослівні обіцянки в пе-
редвиборчій програмі, а таки 
справді спосіб життя.

Тому сьогодні я балотуюся 
кандидатом у депутати нашої 
ОТГ по 4 округу у складі іні-
ціативної, безкорисної, неко-
румпованої команди людей. 
Які на практиці вже довели, що 
їм можна довірити майбутнє на-
ших населених пунктів,  що вони 
готові обстоювати інтереси 
своєї громади, не вдаючись до 
конформізму з якимись іншими 
групами чи навіть  політсилами 

заради власної вигоди.
У мене немає ілюзій. Я усві-

домлюю, що громадська ді-
яльність сьогодні є нелегкою й 
дуже відповідальною, що вона 
забирає чимало часу й енергії, 
потребує постійного активно-
го втручання в різні проблеми 
односельців. Але ж це треба 
комусь робити — ефективно та 
чесно! Повноваження сільсько-
го депутата відчинять для мене 
ті двері, які досі були зачинені. 
Тож  знаходитиму  різні способи 
реалізувати мету, заради якої 
команда наДії бере участь у цих 
виборах. Ми все робитимемо 
для того, щоб добробут меш-
канців Гатного, Віти-Поштової 
та Юрівки нарешті вийшов на 
перший план роботи місцевих 
депутатів.

Моя мотивація зрозуміла 
всім: НАБРИДЛО! 

Набридло спостерігати за 
парадом “досягнень” нинішньої 
влади, що не має ані відповідної 
управлінської освіти, ані досві-
ду, ані бажання діяти в інтере-
сах людей. Набридли постійні 
позачергові сесії сільради без 
попередження громади, на яких 
виключно дерибанять землю. 

Непокоять: забудова в на-
прямку  Віти-Поштової багатопо-
верхівками без 
каналізації та 
доріг, соціаль-
ної інфраструк-
тури; крадіжка 
22 га землі вій-
ськової части-
ни та її дерибан 
між друзями 
та родичами; 
н е е ф е к т и в н е 
в и к о р и с т а н н я 
районних суб-
венцій на будів-
ництво дитячого 
садочку, що мав 
бути зданий ще 
в березні 2020-
го після нескін-
ченних 10 років 
будівництва. 

Ось такі речі і є “здобутками” 
влади, що живе за принципом 
“Після нас - хоч потоп” - не со-
ромлячись людей, крадучи наші 
надії на майбутнє! 

Замість того, щоб залучати 
бізнесменів, інвесторів до роз-
витку села, створювати робочі 
місця, будувати соціальну інф-
раструктуру, вони будують пар-

кани брехні та корупції. 
Замість того, щоб, як то мо-

виться, “Бери й роби!”, щоб вті-
лювати успішний досвід інших 
громад, що зараз "лежить на 
поверхні", вони реалізовують 
плани особистого збагачення та 
спустошення території.

Я людина справи, громад-
ський діяч і власник успішного 
бізнесу. Мій досвід як громад-
ської, так і професійної діяльно-
сті підказує, що наше село має 
всі підстави бути більш замож-
ним, комфортним для кожного 

жителя. Але за 
умови, якщо до 
місцевої влади 
прийдуть ті, хто 
готовий бра-
ти на себе всю 
в і д п о в і д а л ь -
ність та бути 
підзвітним лю-
дям. 

25го жовт-
ня ми маємо 
п е р е г о р н у т и 
сторінку не-
вігластва  і 
р о з п о ч а т и 
працювати на 
благо грома-
ди. Я усвідом-
люю, що мені 

одній це не під силу. Але разом 
з сильною, компетентною ко-
мандою, довіра до якої сформу-
валась не завдяки політичним 
технологіям, красивим гаслам, 
а завдяки багаторічному досві-
ду відстоювання справедливості 
задля майбутнього громади, це 
можливо.

Останнім часом у нашій краї-
ні ми все частіше спостерігаємо 
згортання реформ, основи яких 
було закладено після Революції 
Гідності. З наближенням місце-
вих виборів 25 жовтня під загро-
зою стає й реформа децентралі-
зації, на жаль.

Для нас, членів новостворе-
ної Гатненської об’єднаної тери-
торіальної громади, як і 

багатьох інших, ці вибори є 
першими в таких умовах, вирі-
шальними й складними. Чому?

- Тому що представники ста-
рої влади на рівні району й облас-
ті втрачають важелі до «розпилу» 
бюджетів. Адже гроші відтепер 
безпосередньо спускатимуться 
до громад. 

- Тому що стара влада в пере-
важній більшості не вміє нічого, 
окрім того, щоб

відстоювати власні інтереси і 
набивати власні кишені.

- Тому що на місцях ще досі 
слабке громадянське суспіль-
ство, яке тільки останнім часом 
почало згуртовуватись і набира-
ти сили у непростій політичній 
боротьбі. Гатненська громада 
– яскравий приклад того, як   ви-
користовуються старі технології 
в передвиборчій кампанії. Так, 
з гаслами турботи про виборця, 
особливо акцентуючи на потре-
бах дітей, один з кандидатів на 
посаду голови ОТГ, який поки що 
є головою бюджетної комісії К. 
Святошинської районної ради, 
дарує Гатнянській школі й учням 
різні матеріальні цінності, у той 
час як їх батьки продовжують 
власноруч мити вікна та склада-
тися коштами на базові потреби  
класів, де  навчаються їхні діти. 
Але ж фінансування шкіл  має 
забезпечуватись - через відділ 
освіти - з районного бюджету!.. 

Інший претендент на посаду 
голови ОТГ, зухвало порушуючи 

виборче законодавство, впро-
довж кількох днів підвозив ма-
шинами тонни продуктових на-
борів у брендових пакетах разом 
зі своїми агітками й   роздавав їх 
в першу чергу соціально незахи-
щеним мешканцям усіх трьох сіл. 
У Гатному  декілька разів зафік-
совані автомобілі з такими пода-
рунками. За фактом підкупу ви-
борців подано відповідну заяву 
до Національної поліції.

Нинішня влада в особі голо-
ви   Гатненської сільради та ді-
ючих депутатів, більшість з яких 
виконує ці обов’язки впродовж  
останніх 10 років, вихваляє свою 
доброчинність, котра насправді 
здійснюється за рахунок... міс-
цевого бюджету! У черговий раз 
роздаються голослівні обіцянки 
про «світле майбутнє», яке ось-
ось здійсниться... 

У той же час мешканці на-
ших сіл неодноразово фіксували 
випадки, коли на вулиці до них 

підходила людина, пов’язана з 
нинішньою місцевою владою, 
та пропонувала гроші за голо-
сування  за рекомендовано-
го нею кандидата  на виборах.
Саме тому вже близькі місцеві 
вибори можуть стати першими 
в українській історії, коли за під-
куп виборців та  інші порушення 
виборчого законодавства може 
наступити для декого навіть кри-
мінальна відповідальність.

З липня 2020 року Верховна 
Рада України значно посилила 
відповідальність за надання не-
правомірної вигоди. Тепер під-
купом буде називати практично 
все, що передаватиметься ви-
борцям у вигляді матеріальних 
благ при використанні назви 
партії, імені кандидата, його 
зображення, логотипа тощо. 
Підкуп виборців став тяжким і 
особливо тяжким злочином, що 
карається позбавленням волі на 
строк до шести років.

Але покарання можуть поне-
сти не тільки “гречкосії”. При-
йняття пропозиції, обіцянки, або 
одержання виборцем, членом 
виборчої комісії, офіційним спо-
стерігачем для себе чи третьої 
особи неправомірної вигоди 
караються штрафом, виправни-
ми роботами або позбавленням 
волі на строк до двох років.

Проте навіть не це є най-
страшнішим. Вибори в будь-яко-
му випадку відбудуться, але ж 
нам і нашим дітям тут продовжу-
вати жити! То чи варто продава-
ти своє майбутнє за сир, обра-
зно кажучи, котрий, як відомо, є 
дуже привабливим і безплатним 
тільки в мишоловці?..

Так, задовольнити якісь свої 
поточні, швидкоминучі потреби 
окремі виборці можуть  і пропо-
нованим деякими кандидатами 
чином - «гречкою»... Але ж гір-
кий присмак від неї обов’язково 
залишиться тоді в кожного на 
душі й загалом у нашій спільній 
історії. Надовго! Чи можна таке 
допустити?..

Юлія ПИСАРЄВА.  

Агітація
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Шановні члени громади сіл Юріївка, 
Віта-Поштова і Гатне!

І н ф о р м а ц і я  п р о  в и б о р и

Я, Богдан Булкот, кандидат на посаду голови Гатненської сільської ради, маю за честь представити   

нашу Команду наДії  поіменно та сподіваюсь на вашу підтримку на виборах 25 жовтня 2020 року і після оголошення їх резуль-
татів.

Ми всі - жителі нашої, тепер вже спільної, Гатненської територіальної громади, яку ми неймовірними зусиллями створили, захи-
щаючи від чиновницького свавілля на кожному етапі  її утворення.

Зараз ми, група громадських активістів, зацікавлено включилися в процес обрання влади у нашій громаді. Від того, який вибір 
ми з вами зробимо на старті існування ОТГ,  буде залежати подальший напрямок її  розвитку. 

Нині у наших допоки розрізнених сільрадах  практикою є переважно кулуарні домовленості - щодо розподілу земельних ділянок,  
бюджетних коштів, сприяння  фактично хаотичній висотній забудові, здійснюється   вибірковий підхід до вирішення проблем людей 
у залежності від їх лояльності до місцевої влади... 

Наша Команда наДії пропонує інший напрямок - повернути діяльність новоутворюваного органу місцевого самоврядуван-
ня в бік законності, прозорості, однакових правил для всіх. А також активного залучення жителів наших сіл до вирішення спільних 
проблем.

Ми – економісти, підприємці, програмісти, юристи, вчителі, інженери, науковці, студенти, журналісти та громадські діячі. Ми 
всі - самодостатні люди, які досі жодного разу не були у владі. Ми виступаємо за соціальну справедливість для всіх громадян без 
партійних прапорів та пустопорожніх обіцянок. 

Ми різні за віком і за фахом, але пройшли, в т. ч. й разом, багато життєвих випробувань. Ми звикли перебувати серед людей, 
а не ховатись від них в елітних автівках та чиновницьких кабінетах.  Ми звикли правильно читати і виконувати закони України, а не 
трактувати їх на свій розсуд, підлаштовуючи під себе. Ми звикли  на волонтерських засадах віддавати громадській діяльності багато 
власного часу. І ми не можемо жити вже по-іншому!

№ 
округу

Село, вулиці Наші кандидати Кількість 
мандатів

1 с.Віта-Поштова
вул.Лісова, вул.Гончарна, вул.Матросова, вул.Берегова, вул.Звенигородська 1-95(непар-
ні), 2- 104(парні), вул.Набережна, вул.Лесі Українки, вул.Островського, вул.Шевченка, вул.
Мічуріна, вул.Кооперативна,вул.Ковпака, вул.Прорізна, пров.Боярський , вул.Боярська 1-29 
(непарні), 2-20 (парні).

Кацара Інна 3

2 с.Віта-Поштова 
вул.Абрикосова, вул.Богдана Хмельницького, вул.Боярська 35(непарні), 30-42(парні), вул.
Васильківська, 
вул.Верхньосадова, вул.Вишнева, вул.Відродження, 
вул.Військове містечко №254, вул.Вітянська, вул.Гоголя вул.Горіхова, вул.Грушевського, вул.
Зелена, вул.Івана Франка, вул.Київська, вул.Лисенка, вул.Лісна, вул.Лісовий кордон, вул.
Миру, вул.Молодіжна, вул.Незалежності, вул.Нова, вул.Одеська, вул.Озерна, вул.Паркова, 
вул.Польова, вул.Придорожня, вул.Ревен Яр, вул.Садова, вул.Сіверська, вул.Сливова, вул.
Соснова, вул.СТ«Круглик-2»,  вул.Стрілецька, вул.Янтарна, вул.Ярова, вул.Ярослава  Мудро-
го, вул.Звенигородська  106-164(парні) ,97-139 (непарні).

Станішевська Інна 2

3 с.Юрівка Фурист В’ячеслав 3

4 с.Гатне
пров. Абрикосовий, вул. Барвінкова,вул. Салютна, вул. Юності, вул. В. Швеця, вул. Кленова, 
вул. Трояндова, вул. Святкова, вул. Зоряна, вул. Івана Сірка, вул. Богдана  Хмельницького, 
вул. Грушева, вул. Абрикосова, вул. Каштанова, пров. Райдуж-ний, вул. Північна, пров. Ягід-
ний, вул. Ягідна, вул. Чумацька, вул. Археологічна, вул. Райдужна, вул. Калинова, вул. Кур-
ганна, вул. Незалежна, вул. Травнева, вул. Яблунева, вул.Симоненка, вул. Березнева, пров. 
Парковий

Загорський Олексій,
Смовж Віталій

2

5 с.Гатне
вул. Комарова, вул. Садова, вул. Вишнева, вул. Ватутіна, вул. Доброго Дуба, вул. Джерельна, 
пров. Озерний, бул. Приозерний, вул. Покровська

Чагаров Сергій 2

6 с.Гатне
вул. Молодіжна, вул. Перемоги, вул. Космонавтів, пров. Шкільний, вул. Шкільна, вул. Схід-
на, вул. Підлісна, вул. Лісова, вул. Жовтнева, вул. Ярова, вул. Мічуріна, вул. Музейна, вул. 
Козацька, вул. Прикордонна, вул. Доброго шляху, вул. Жулянська.

Бабич Світлана 3

7 с.Гатне
вул.Кібернетична, вул. Виноградна, пров. Зелений, пров. Кібернетичний, вул. Зелена, вул. 
Коцюбинського, вул. Ярослава Мудрого, вул. Солов’їна, вул. Володимирська, вул. Гоголя, 
вул. Південна, вул. Андріївська, вул. Дорошенка, вул. Інститутська, вул. Кармелюка, вул. 
Берегова, вул. Одеська, пров. Одеський, вул. П. Янчука, вул. Теремська, вул. Квітнева, вул. 
В.Марченка, вул. Карпа Валовня, вул. Лугова, вул. Тополева, вул. Сонячна , вул. Дружби, вул. 
Лесі Українки, вул. Грушевського, вул. Ботанічна, вул. Святопетровського, вул. Миру.

Майбогіна Надія,
Тугай Сергій

3

8 с.Гатне
вул. Київська, вул. Амбулаторна, пров. Амбулаторний, вул.Нова, вул. Затишна, вул. Гагарі-
на, пров. Гагаріна, вул. Польова, вул.Свободи, вул. Озерна,вул. Шевченко, пров. Київський, 
пров. Шевченко, вул. Івана Франка, вул. Українського козацтва, вул. Адакемічна, вул. Сте-
пова, вул. Дачна, вул. Центральна, вул. Оболонська, вул. Механізаторів, пров. Лісовий, вул. 
Межигірська, вул. Набережна, вул. Плодова,вул. Кожемяцька, вул. Квіткова, пров. Сонячний, 
вул. Приозерна, вул. СТ «Джерело», вул. Кооперативна, вул. Землебудівна, вул. Нагорна
 

Герман Клавдія, 
Дудар Оксана, 
Сувид Юрій

4

Шановні виборці!
Підтримайте мене та команду наДії! Давайте разом  змінювати наше життя на краще!

Агітація
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(Закінчення  – на  4 стор.).

НОВІ ВИБОРЧі 
ОКРУГИ В 

ГАТНЕНСЬКІЙ  ОТГ

З  п е р ш и х  в у с т

Мотивація - не дерибан ресурсів, а 
праця на користь односельчан

В’ячеслав ФУРИСТ.

Ми маємо зупинити 
війну влади проти 

власної громади!
Інна КАЦАРА.

Юрій СУВИД.

Мені пощастило народитися 
і жити в прекрасному передмісті 
Києва. Наші села багаті хвойни-
ми лісами, озерами  та ріками. 
Чудовий  край: живи та радій цій 
красі довкола...

Але за останні чотири роки 
у Віті-Поштовій ситуація поча-
ла виходити 
за будь-які 
розумні межі. 
Зокрема, ви-
никла критична 
загроза забу-
дови нашого 
села багато-
поверхівками, 
що неминуче 
призведе до 
перенаселен-
ня, збільшення 
навантаження 
на й так слабку 
дорожню, ме-
дичну та освіт-
ню інфраструк-
туру.

П р о т и д і -
яти цьому можна тільки спіль-
но. Саме це й спонукало мене 
об’єднатися з багатьма одно-
сельцями і включитися в неаби-
яке протистояння нашої  влади з 
місцевою громадою. 

Ми глибоко проаналізували 
ситуацію зі станом справ у селі, 
подали низку запитів до органів 
місцевого самоврядування. Але 
у відповідь - повна байдужість до 
проблем та майбутнього села. І 
тому ми продовжили свою бо-
ротьбу в суді, подавши позов на 
дії сільської ради. При цьому по-
трібні для цього кошти збирали 
по крихтах з місцевих жителів, 
яким вже вкрай набридло спо-
стерігати, як влада нас грабує. 

І обраний нами шлях виявив-
ся правильним. На сьогодні ма-
ємо виграні справи у судах. Але 
перемога не остаточна. Зараз 
сільська рада намагається за-
хистити свої незаконні рішення, 
використовуючи при цьому бю-
джетні кошти. Адже “технологія” 
війни нинішньої влади - боро-

тися проти 
громади за 
кошти самої 
громади. На 
додачу - не-
п р о з о р і с т ь 
п р и й н я т т я 
нею рішень, 
в і д с у т н і с т ь 
комунікацій, 
дерибан бю-
джету і ре-
сурсів, галь-
м у в а н н я 
р о з в и т к у 
підприємни-
цтва, захмар-
на зарплата 
с і л ь с ь к о г о 
голови … 

Ми поважаємо себе і тому не 
маємо тихо спостерігати, як у 
нас крадуть майбутнє! 

Віта-Поштова потребує змін! 
До влади мають прийти люди, які 
готові сумлінно, відкрито, з ро-
зумінням проблематики нашої 
місцевості, втілюючи кращий 
досвід успішних громад, викону-
вати свою роботу, звітувати про 
свої рішення та результати. Ми 
не маємо права змарнувати час 
та втратити  природні багатства,  
подаровані нашій громаді. Я вже 
чітко усвідомлюю, що таки маю 
взяти на себе справжню відпові-
дальність і прийняти цей виклик. 
Адже найцінніше, що в мене є,  
це довіра людей, досвід перемог 
і впевненість у майбутньому. 

Я живу в селі Юрівка по вул. 
Лісовій з 2006 року. Громад-
ською діяльністю займаюсь з 
2017 р. Нині є членом правління 
ГО “Єдність Громади - заможне 
село”.

За останні три роки діяльно-
сті у складі ГО зроблено багато 
корисних для села  справ.

Але є речі, на які я, як ак-
тивіст, маю дуже обмежений 
вплив.

Найбільше мене обурює не-
прозоре прийняття рішень міс-
цевою владою, що відштовхує 
підприємців реєструвати свій 
бізнес на території громади. 
Проєкти рішень сесії не публі-
куються заздалегідь, не обго-
ворюються з населенням, а самі 
рішення приймаються кулуар-
но. Відеозапис сесій не прово-
диться, рішення публікуються 
вибірково із затримкою в кілька 
місяців.

Також сільська медицина у 
нас знаходиться нині у вкрай 
скрутному становищі. Наші ам-
булаторії не витримують кон-
куренції навіть з навколишніми 
селами, а ми хочемо щоб у нас 
було краще, ніж в амбулаторіях 
Києва.

З утворенням ОТГ у нас від-
криваються нові можливості й 
повноваження, які з районного 

переходять на місцевий рівень. 
Практично з нуля нам треба від-
новити і перебудувати на якісно-
му рівні медицину, освіту, безпе-
ку та надання адміністративних 
послуг. Тому голос виборця має 
стати більш відповідальним. 
Нам всім варто зрозуміти, що 
голосування за родичів і кумів 
має залишитися в минулому. Бо 
інакше є ризик, що життя в нашій 
громаді буде гірше ніж було.

Новий склад ради ОТГ має 
сформуватися з нових людей, 
які своїми справами вже довели, 

що мотивовані на депутатство 
не дерибаном ресурсів грома-
ди, а бажають і здатні працюва-
ти на користь односельчан. До 
того ж є ризик, що Юрівка, як 
найменше село ОТГ буде недо-
фінансоване. Тому депутатом 
має бути мешканець Юрівки, 
який точно буде відстоювати 
справедливий розподіл бюдже-
ту розвитку.

Саме тому я вирішив висуну-
ти свою кандидатуру для обран-
ня депутатом Гатненської ОТГ. 

Вважаю, що першочерговим 
завданням для нашої ОТГ має 
бути розробка стратегії стало-
го розвитку населених пунктів із 
використанням кращого євро-
пейського досвіду і відповідних 
міжнародних організацій. А для 
створення привабливих умов 
для підприємництва та інвести-
цій необхідне відновлення дові-
ри до влади,

прозорість у прийнятті нею 
всіх рішень. Зокрема, якісне ме-
добслуговування жителів на те-
риторії нашої ОТГ можливе лише 
за умови створення незалежно-
го від району комунального ме-
дичного закладу. Досвід інших 
ОТГ, які вже пройшли цей шлях, 
свідчить, що заможна громада - 
це цілком реалістичне завдання, 
якщо до влади прийдуть ті, хто 
вміє служити суспільним інтер-
есам!

Вирішення дорожніх питань та 
безпеки руху транспорту й 

пішоходів у  Гатному

Я проживаю в Гатному з 1993 
року, а народився в сусідньо-
му селі Хотів. Закінчив Київ-
ський автодорожній інститут. 
Маю великий досвід у роботі з 
автотранспортом, вмію нала-
годжувати роботу підприємств 
та керувати трудовими колек-
тивами. Останні 6 років пра-
цював на державному підпри-
ємстві в структурі Міністерства 
інфраструктури України на по-
саді заступника генерального 
директора з технічних питань, 
головного інженера. Я добре 
бачу, як мій професійний дос-
від і знання можуть допомогти 
вирішувати актуальні проблеми 
нашого села в інтересах грома-
ди. Саме тому я вирішив бало-
туватися кандидатом у депута-
ти Гатненської ОТГ.

Сьогодні наше село розви-
вається стрімкими темпами. 
Усе більше людей стають його 
мешканцями. Розбудовуються 
нові мікрорайони, з’являються 
нові магазини, СТО, крамнички, 
салони. Значно зросла кількість 
учнів у школі. Класи в ній стали 
дещо комфортнішими, оновив 
свій стан та вигляд шкільний 
двір, з'явилися нові спортив-
ні майданчики. Але період змін 
несе й нові проблеми. 

Так, одним з нагальних пи-
тань, котрі слід вирішувати, є 
під’їзд до нашої школи. Я пере-
конаний, що необхідно перегля-
нути межі прилеглих  територій і 
в громадських інтересах розши-
рити проїжджу частину та орга-

нізувати два-три паркувальних 
майданчики біля школи та дитя-
чого садка, що зараз будується. 
Разом з правильною організа-

цією руху транспорту необхідно 
паралельно влаштувати пішохід-
ну зону для школярів,  надійно 
відмежовану від проїжджої ча-
стини, що унеможливить виїзд 
автомобілів у зону руху пішохо-
дів.

Ще одне нагальне питання, 
що хвилює наших односельчан, 
- це "лежачі поліцейські", роз-
міщені на дорозі всупереч нор-
мам, самовільно і часто навіть 
без необхідності. На мою дум-
ку,  зниження швидкості руху 
автомобілів на вулицях Гатного 
потрібно регулювати не меха-

нічним способом, оскільки це 
негативно впливає на екологію 
та ходову частину автомобілів, а  
встановленням камер спостере-
ження по вулицях, які фіксувати-
муть порушення правил дорож-
нього руху. Такий контроль буде 
мати ефект.

На перехрестях доріг також 
виникають ДТП з причини пога-
ної видимості через бур’яни та 
недоглянуті кущі, дерева - дико-
рослі, або ж висаджені власни-
ками прилеглих ділянок. 

Слід посилити контроль і за 
виконанням своїх функціональ-
них обов’язків працівниками 
МКП, а  власників будинків - 
змушувати утримувати прилеглі 
території в порядку. Адже всім 
приємно їздити та гуляти охай-
ними вулицями, не захаращени-
ми будівельними матеріалами і 
не зарослими бур’янами. Влас-
никам присадибних ділянок, 
які мають автомобілі, потрібно 
взяти за правило не забувати 
про місце для їх паркування: 
припаркований біля двору ав-
томобіль не повинен заважати 
проїзду для інших учасників до-
рожнього руху.

Я готовий активно вирішу-
вати всі питання, що хвилюють 
односельчан, та відстоювати 
інтереси кожного члена нашої 
громади.  Як казав мій дідусь: 
“Якщо до тебе приходять з про-
блемою, не поспішай відмовля-
ти. Спочатку вислухай, розбе-
рись і спробуй допомогти. Якщо 
проблему все-таки не можна 
розв'язати – поясни чому”.

2 5  ж о в т н я  -  в и б о р и  д о  м і с ц е в и х  р а д

Володимир КРЕПОСНЯК. 

Вибори депутатів сільради в Гатному у 2015 році 
проходили на основі поділу села на 14 округів - по 
кількості депутатських мандатів. Від одного окру-
гу обирався один депутат. Але процес цього поділу  
був далекий від прозорого, в результаті кількість 
виборців на різних округах була дуже нерівномір-
ною. Часто за таким поділом відстежувався особи-
стий інтерес окремих провладних кандидатів, а до 
сільської територіальної виборчої комісії надходи-
ло чимало скарг на це...  

Але так було раніше. А зараз усім виборцям на-
багато корисніше знати, як буде цьогоріч?

Гатненська сільська терито-
ріальна виборча комісія (ТВК) 
уже прийняла рішення щодо 
утворення округів за новими 
правилами відповідно до ст.199 
Виборчого кодексу:

• кількість округів визна-
чається як ціла частка від ділен-
ня кількісного складу ради на 
три. У нас в раді буде 22 депу-
тати, звідси 22:3=7. При цьому 
відхилення не може становити 
більше, ніж один округ. ТВК при-

йняла рішення утворити в Гат-
ненській ОТГ 8 виборчих округів: 
5 - у Гатному, 2 - у Віті-Поштовій, 
1 - у Юрівці;

• багатомандатні вибор-
чі округи включають приблизно 
однакову кількість виборців сто-
совно до депутатських мандатів, 
що розподіляються у таких ви-
борчих округах;

• округи утворюються з 
дотриманням принципу непе-

Агітація
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Аномальне зростання 
кількості виборців 
в Гатненській ОТГ

НОВІ ВИБОРЧі 
ОКРУГИ В 

ГАТНЕНСЬКІЙ  ОТГ

рервності меж (зв’язності тери-
торій) таких округів;

• межі одного округу не 
повинні виходити за межі однієї 
виборчої дільниці.

У Гатненській ОТГ ми маємо  
6567 виборців та 4 виборчі діль-
ниці.

 
Дільниця 320581 - 

Віта Поштова

Всього на дільниці 1596 ви-
борців, утворено 2 виборчі ок-
руги.

Округ №1 - 954 виборці, 3 
депутатські мандати. 

Обиратимуть жителі вулиць: 
Лісова, Гончарна, Матросова, 
Берегова, Звенигородська 1- 
95 (непарні номери будинків), 
2 -104 (парні), вул.Набережна, 
Лесі Українки, Островського, 
Шевченка, Мічуріна, Коопера-
тивна,Ковпака, Прорізна, про-
вулок Боярський , вул.Боярська 
1-29 (непарні), 2-20 (парні).

Округ №2 - 642 виборці, 2 
депутатські мандати. 

Обиратимуть жителі вулиць: 
Абрикосова, Богдана Хмель-
ницького, Боярська, 35 (непар-
ні), 30-42 (парні), Васильків-
ська, Верхньосадова, Вишнева, 
Відродження, вулиця Військове 
містечко №254, Вітянська, Го-
голя, Горіхова, Грушевського, 
Зелена, Івана Франка, Київська, 
Лисенка, Лісна, вулиця Лісо-
вий кордон, Миру, Молодіжна, 
Незалежності, Нова, Одесь-
ка, Озерна, Паркова, Польова, 
Придорожня, вулиця Ревен Яр, 
Садова, Сіверська, Сливова, 
Соснова, вулиця СТ«Круглик-2»,  
Стрілецька, Янтарна, Ярова, 
Ярослава  Мудрого, Звениго-
родська  106-164 (парні), 97-139 
(непарні).

Дільниця 320582 - 
Юрівка

Всього на дільниці 921 вибо-
рець, утворено один округ №3, 
три депутатські мандати, обира-
тимуть усі жителі села Юрівка.

 
Дільниця 320598 - 

Гатне, сільрада

Всього на дільниці   2059 ви-
борців, утворено 3 виборчі окру-
ги.

Округ №4 - 581 виборець, 
2 депутатські мандати. Обира-
тимуть жителі вулиць: провулок 
Абрикосовий, вулиць Барвінко-
ва, Салютна, Юності, В. Швеця, 
Кленова,  Трояндова, Святкова, 
Зоряна,  Івана Сірка,  Богдана  
Хмельницького,  Грушева, Абри-

косова, Каштанова, провулку 
Райдужний, вулиці Північна, 
провулку Ягідний, вулиць Ягід-
на,  Чумацька,  Археологічна,  
Райдужна,  Калинова,  Курганна,  
Незалежна,  Травнева, Яблу-
нева, Симоненка, Березнева, 
пров. Парковий.

Округ №5 - 598 виборців, 2 
депутатські мандати. Обирати-
муть жителі вулиць:  Комарова,  
Садова,  Вишнева,  Ватутіна,  
Доброго Дуба,  Джерельна, про-
вулку Озерного, бул. Приозер-
ний, вулиці Покровської.   

Округ №6 - 880 виборців, 3 
депутатські мандати. Обирати-
муть жителі вулиць:  Молодіжна,  
Перемоги,  Космонавтів, про-
вулку Шкільного, вулиць Шкіль-
на, Східна,  Підлісна, Лісова, 
Жовтнева, Ярова, Мічуріна,  Му-
зейна,  Козацька,  Прикордонна,  
Доброго шляху,  Жулянська.

 
Дільниця 320597 - 

Гатне, школа

Всього на дільниці  1991 ви-
борець, утворено 2 виборчі ок-
руги.

Округ №7 - 881 виборець, 3 
депутатські мандати. Обирати-
муть жителі вулиць: Кібернетич-
на,  Виноградна, провулків Зе-
лений та Кібернетичний, вулиць 
Зелена,  Коцюбинського,  Ярос-
лава Мудрого,  Солов’їна,  Воло-
димирська,  Гоголя,  Південна,  
Андріївська,  Дорошенка,  Інсти-
тутська, Кармелюка,  Берегова,  
Одеська, провулку Одеський, 
вулиць П. Янчука,  Теремська,  
Квітнева,  В.Марченка,  Карпа 
Валовня,  Лугова,  Тополева,  
Сонячна , Дружби,  Лесі Україн-
ки,  Грушевського,  Ботанічна, 
Святопетровського,  Миру.

Округ №8 - 1110 виборців, 
4 депутатські мандати. Оби-
ратимуть жителі вулиць:  Київ-
ська,  Амбулаторна, провулку 
Амбулаторний, вулиць Нова,  
Затишна,  Гагаріна, провулку 
Гагаріна, вулиць Польова, Сво-
боди,  Озерна,вул. Шевченко, 
провулків Київський та Шевчен-
ка, вулиць Івана Франка,  Укра-
їнського козацтва, Адакемічна,  
Степова,  Дачна,  Центральна,  
Оболонська, Механізаторів, 
провулку Лісовий, вулиць Межи-
гірська,  Набережна,  Плодова, 
Кожемяцька, Квіткова, провулку 
Сонячний, вулиць Приозерна та 
СТ «Джерело»,  Кооперативна,  
Землебудівна,  Нагорна. 

 
У наступному номері ми поін-

формуємо вас, хто з кандидатів 
балотуватиметься на кожному 
окрузі і на посаду Гатненського 
сільського голови. Стежте за на-
шою газетою і процесами. Буде 
цікаво!..

Андрій САВЧЕНКО. 

В минулому  випуску газе-
ти ми повідомляли, що згідно 
з нормами Виборчого кодек-
су виборці, які з певних при-
чин проживають не за місцем 
своєї реєстрації (прописки), 
мали змогу до 9 вересня 
2020 року змінити свою ви-
борчу адресу і таким чином 
взяти участь у голосуванні на 
місцевих виборах 25 жовтня 
за місцем фактичного про-
живання.

10 вересня завершився 
процес зміни адрес для  го-
лосування. Відповідно до 
результатів цього процесу, 
оприлюднених на сайті Дер-
жавного реєстру виборців 
(=837425360https://www.drv.
gov.ua/ords/portal/!cm_core.
cm_index?option=ext_num_
voters&pid100=32&pdt=8), у 
Гатненській ОТГ зафіксовано 
рекордну кількість  виборців, 
які змінили адресу для голо-
сування - 1332 виборці при 

зареєстрованих в громаді 
6393 виборці станом на 30 
червня 2020 року. 

На перший погляд, дуже 
добре, що мешканці ОТГ ско-
ристались такою нагодою і 
зможуть обрати владу там, 
де проживають. Але, з іншо-
го боку, зростання кілько-
сті виборців у Гатненській 
ОТГ є аномально великим: 
складає аж 20,84%. Такого 
більше ніде не спостеріга-
ється!.. Для порівняння: 
у сусідніх громадах, що 
мають більшу в порівнянні 
з нами загальну кількість 
виборців та новобудов, і 
де люди також змінювали 
місце голосування, таке 
зростання складає 1-7%, а 
серед усіх громад Київщи-
ни не перевищує 10,29%.

Аномальне зростання 
кількості виборців, які змі-
нили адресу голосування в 
Гатненській ОТГ, дає підста-
ви обгрунтовано підозрюва-
ти, що це зроблено штучно, 

внаслідок чітко організова-
ного злочинного плану групи 
осіб, зацікавлених у резуль-
татах на свою користь пер-
ших місцевих виборів об’єд-
наної Гатненської сільської 
ради. Масова необгрунтова-
на зміна місць голосування, 
якщо вона  реалізована цими 
особами ( можна здогадува-
тись, ким саме...) ставить ін-
ших кандидатів на сільського 
голову та кандидатів у депу-
тати в нерівні умови та пору-
шує виборчі права жителів 
усієї громади.

Тому наразі  від імені 
кандидата на посаду  го-
лови Гатненської сільської 
ради Фастівського району 
Київської області  Богдана 
Булкота подані заяви до На-
цполіції, кіберполіції і ЦВК з 
проханням  проаналізувати 
таку ситуацію та дати  пра-
вову оцінку аномальній ста-
тистиці виборців, які змінили 
адресу голосування у Гатнен-
ській ОТГ.


