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Кардинальні зміни політичних еліт 
у країні після президентських та пар-
ламентських виборів не оминули й 
Київську область. Тут відбулися фунда-
ментальні кадрові перестановки: за рік 
змінилися три голови Київської облас-
ної державної адміністрації, в облраді 
депутати посунули з президії «Бать-
ківщину», що досі вважалася однією з 
найбільш впливових політичних сил у 
регіоні, а отже, фракція «білосердечних» 
фактично розвалилася. Завдяки великій 
підтримці партії «Слуга народу» її пред-
ставники під час парламентських вибо-
рів перемогли на 8 із 9 мажоритарних 
округів області.

Водночас не надто ефективна кадрова 
політика чинного президента Володи-

мира Зеленського призвела до серйоз-
них внутрішньопартійних конфліктів. І 
хоча після звільнення першого «зелено-
го» очільника Київської ОДА Михайла 
Бно-Айріяна рівень напруги вдалося 
знизити, гарантій того, що наступного 
року відцентрові рухи зупиняться, не 
може дати ніхто.

Як відомо у наступному році відбу-
дуться місцеві вибори, результати яких 
покажуть, чи зможе Зеленський та його 
команда взяти під контроль регіони, 
адже за всю історію незалежної України 
це вдавалося (із застереженнями) хіба 
що Леоніду Кучмі та Віктору Януковичу. 
Існує надзвичайно висока ймовірність 
падіння рейтингу «слуг народу» через 
економічні проблеми в країні, а також 
політичні та корупційні скандали. Як 
боротиметься Офіс Президента з цими 
загрозами, покаже час…

Початок, закінчення на стор. 2

РЕЙТИНГ НАЙВПЛИВОВІШИХ ЛЮДЕЙ КИЇВЩИНИ
Підбиваючи підсумки 2019 року, газета 

«Нова Доба» публікує рейтинг 30 най-
впливовіших людей Київщини, за версією 
інформаційного порталу «Моя Київщи-
на», до якого увійшли відомі політики, 
підприємці та громадські діячі. 

(Друкується з дозволу видання)

Тим не менше, офіційні джерела в МНС 
Україні твердять, що від початку минулого 
року турами до Чорнобильської зони ско-
ристалася 2177 іноземних відвідувача. Тури 
в Чорнобиль порівняно з іншими маршру-
тами, коштують доволі дешево, як для захід-
ного гаманця — в межах 250 доларів за день 
відвідування зони. Приватним порядком, у 
супроводженні когось з „обізнаних”, номер 
у готелі — можна зняти від десятидвадцяти 
баксів, оренда машини — від тридцяти. А 
якщо забажаєте більшого екстріму, можна 
винайняти навіть гелікоптер.  До речі, ком-
форт у Чорнобилю, також буває різний - від 
комфортабельних готелів класу люкс, у яких 
жили ліквідатори, і які  побудовані на чистих 
ділянках землі, привезених з  Фінляндії, 
до не в міру скромних сільських хатинок, 
безпосередньо перед зоною з традиційною 
українською горілкою та варениками. До 
речі жити можна не в зоні, а тільки щодня 
туди навідуватися, оскільки, ще в перші роки 
після аварії за 44 км від станції був побудо-
ваний готельний комплекс із трьох корпусів, 
а пізніше МНС побудувало й міні-готель на 
18 номерів – рівню 3 зірок. Якщо вірити від-

гукам іноземних туристів, які вже відвідали 
зону, сервіс в готелях прийнятний. Ніч кош-
тує близько 20 доларів, стільки ж - триразове 
харчування. Залишається тільки сподівати-
ся, що зорганізоване воно не з тих самих дво-
голових телят.  Проте, непосиди – іноземці 
можуть й не ночувати в зоні або біля неї. У 
середньому одноденний тур на двох,  до 
українського „Укриття” можна купити у ки-
ївських тур операторів за 300 доларів. До цієї 
суми входить трансфер, послуги гіда-пере-
кладача, персональний захисний комплект 
і дозиметр. Переважно такі туристи відвіду-
ють мертве місто Прип’ять, околиці „Рудого 
лісу” (радіаційний фон - тисячі мікрорентген 
на годину, хай їм грець), фотографуються на 
тлі саркофагу. Фото підписують так: „Я і 
„Укриття”... хм... не смішно... 

Припятьські  хащі – це безперечно не ама-
зонські джунглях, проте наявність десь поруч 
п”ятиногих вепрів, лоскоче нерви навіть 
більше. А якщо зовсім серйозно, то сумно, 
що проблеми чорнобильської зони намага-
ються вирішувати ось так – напівзаходами, 
напівприватно. І це призводить до невтіш-
ного висновку про те, що в країні відсутня 
соціальна політика. Часами здається, що 26 
квітня 1986 року, постраждала не лише еколо-
гія, а й наша свідомість. Бо ми так і не навчи-
лися відрізняти дозовану брехню від правди. 
Чорнобиль вічний. Він вибухає у серцях тих, 
хто його пережив. Щоразу, коли згадують про 
нього. Про своїх дітей – живих і мертвих, і 
ненароджених. Про свої зраджені сподіван-
ня. Про так і не зняту з балконів білизну. Яку 
тепер із задоволенням фотографуватимуть 
заїжджі туристи...

ТУРИСТИЧНИМИ ДОРІЖКАМИ 
«ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ» (продовження. Початок у № 7(18)

ЦІНИ І СЕРВІС ЯДЕРНИХ 
НЬЮ-ВАСЮКІВ

НОВИНИ КИЇВЩИНИ

Спортсмени Київщини у 2019 
році зуміли гідно представити нашу 

область на всеукраїнській та міжна-
родній аренах з олімпійського, не-
олімпійського та паралімпійського 
видів спорту.  Спільними зусиллями 
Київська область виборола 2247 
медалей, серед яких 849 золотих, 
611 срібних та 663 бронзових на-
городи. На міжнародних змаганнях 
здобуто 608 медалей (260-177-
171), на всеукраїнських – 1639 ме-
далей (637-472-530)

ДОСЯГНЕННЯ СПОРТСМЕНІВ 
КИЇВШИНИ У 2019 РОЦІ 

“8 січня 2020 року у страшній 
авіакатастрофі рейсу Тегеран-Київ, 
загинув наш земляк, молодий пе-
реяславець Денис Лихно.” – пові-
домляє на своєї Фейсбук -сторінці, 
мер Переяслава (Київська область) 
– Тарас Костін

“Денис Лихно (1995 р.н.) – 
житель нашого міста навчався 
у міській школі №1, а згодом 
в Національному авіаційному 
університеті на аерокосмічному 
факультеті з 2012 до 2018 року. У 
нього лишилися батьки та молод-
ший братик.

Висловлюю співчуття рідним, 
близьким і колегам Дениса з при-
воду його передчасної трагічної 
загибелі.

У цей скорботний час ми всі 
глибоко сумуємо разом з Вами – 
усіма, хто знав, поважав та буде 
берегти кращі спогади і пам’ятати 
Дениса як доброзичливого, уваж-
ного і порядного юнака.

«Екіпаж не гине, він йде у небо». 
Світла пам’ять!” – пише Тарас 
Костін

У НЕБІ НАД ТЕГЕРАНОМ 
ЗАГИНУВ ПЕРЕЯСЛАВЧАНИН

53 сім’ї з Київщини, напередод-
ні новорічних свят, почали отри-
мувати  матеріальну допомогу 
у розмірі 5 тисяч гривень кожна. 
Кошти виділено в рамках Київсь-
кої обласної цільової Програми 
«Турбота». Загальна сума - 265 
тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба 
Київської обласної ради.

«Про важливість опіки над та-
кими родинами та можливість 
підтримати їх, ми говорили у жо-
втні нинішнього року. Тоді зі звер-
ненням до мене прийшли голова 
Київської обласної органiзацiї 
Української спiлки ветеранiв Аф-
ганiстану Олександр Янківський 
та голова Київського обласного 
комітету сімей загиблих (помер-
лих) учасників бойових дій та 
ветеранів війни Олена Гаврилюк» 
- розповіла в.о. голови Київської 
обласної ради Тетяна Семенова.

З подібним проханням до об-
лради звернувся і голова Президії 
Ради Київської обласної організа-
ції інвалідів війни Збройних Сил 
України та учасників бойових дій 
Володимир Говоров.

НАПЕРЕДОДНІ НОВОРІЧНИХ СВЯТ 53 СІМ’Ї 
З КИЇВЩИНИ ОТРИМАЛИ ДОПОМОГУ

8 січня, голова Київської ОДА 
Олексій Чернишов підписав розпо-
рядження про призначення своїм 
першим заступником Олександра 
Склярова

«При формуванні нашої команди 
ми спираємось на досвід найкращих 
фахівців, які допоможуть зробити 
життя людей у Київській області більш 
комфортним. Ідеться про розбудову 
якісної інфраструктури, залучення 
інвестицій, створення безпечних та 
сприятливих умов для повсякденного 
життя та розвитку бізнесу. Впевнений, 
що багатий досвід роботи Олександра 
Івановича у провідних українських 

банках та підприємствах, його досвід 
державної служби підсилить команду 
адміністрації та допоможе в реалізації 
амбітних планів Київщини», — заявив 
голова КОДА Олексій Чернишов.

ОЧІЛЬНИК КИЇВСЬКОЇ ОДА ПРИЗНАЧИВ 
СВОГО ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА
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Цілком закономірно, що після 
перемоги на президентських вибо-
рах Володимира Зеленського як на 
загальноукраїнському, так і регіо-
нальному рівні відбуваються карди-
нальні зміни політичної ситуації. Ті 
фігури, які за часів Петра Порошен-
ка сиділи, мов миші під віником, 
зараз перетворилися на головних 
ньюзмейкерів. Яскравий приклад 
– колишній співвласник «Приват-
Банку», олігарх Ігор Коломойський, 
який тривалий час перебував в опалі 
та розраховував на те, що новий пре-
зидент дасть змогу повернути йому 
втрачені позиції в Україні.

Тож недивно, що медіахолдинг на 
чолі з телеканалом «1+1» і на пре-
зидентських, і на парламентських 
виборах активно просував Володи-
мира Зеленського та його партію 
«Слуга народу». Таким чином, Ко-
ломойський не лише повернувся в 
Україну (перед цим він переїхав зі 

Швейцарії до Ізраїлю, але й там не 
почував себе в безпеці через низку 
судових справ проти нього), а завів 
у команду нового президента близь-
ких до себе людей.

У фракції «Слуга народу» опини-
лося близько трьох десятків депу-
татів, що орієнтуються на скандаль-
ного олігарха, який, схоже, заради 
повернення своїх активів (йдеться 
про націоналізований у 2016 році 
«Приватбанк»), готовий на все. По-
казово, що під час російської агресії 
у 2014 році він виступив одним із за-
хисників України, а протягом остан-
ніх двох років кардинально змінив 
свою позицію: заявляє про війну 
на Донбасі як про «громадянський 
конфлікт» і публічно закликає збли-
зитися з Росією.

Серед досить значної кількості 
стратегічних та локальних цілей Ко-
ломойського в Україні за президент-
ства Зеленського чітко простежу-
валося бажання взяти під контроль 
Київ та Київську область. Не обій-
шлося без активності голови Офісу 
Президента Андрія Богдана, який 
ще влітку почав «торпедувати» мера 

столиці Віталія Кличка, просуваючи 
на посаду голови Київської міської 
державної адміністрації ексгенди-
ректора телеканалу «1+1» Олексан-
дра Ткаченка. Утім, у результаті кон-
флікту між іншим «крилом» в ОП, 
що умовно очолює радник Зеленсь-
кого Андрій Єрмак, Коломойський 
так і не зміг узяти владу у свої руки.

Аналогічна ситуація сталася із 
командою олігарха на Київщині. 
Отримавши квоту на мажоритарних 
округах – 3 із 9 – у Коломойського 
також розраховували завести «сво-
го» голову обласної держадміністра-
ції. Утім, посаду очільника ОДА у 
липні 2019 року отримав колиш-
ній заступник директора ДП НЕК 
«Укренерго» із комунікацій та між-
народного співробітництва – Ми-
хайло Бно-Айріян, який належить 
до так званої групи «митників».

Неформальними лідерами цієї 
групи є ексочільник Державної 
митної служби часів Януковича Ігор 
Калєтнік, його колишній поміч-
ник-консультант у Верховній Раді 
6 скликання Ілля Павлюк, якого 
називають «королем контрабанди» 

у західному регіоні, а також екснар-
деп, ексглава Кримської та Львівсь-
кої митниці Віктор Тимошенко. 
Варто зазначити, що призначення 
не могло відбутися без «зеленого 
світла» голови Офісу Президента 
Андрія Богдана. До слова, останній, 
попри свою близькість із Коломой-
ським, у якого колись був адвока-
том, намагається бути самостійним.

Конфлікт за контроль над ре-
гіоном розгорівся із групою «мит-
ників». Земельне відведення та 
будівництво під Києвом, а також 
енергетична галузь – ось голов-
ні камені спотикання, щодо яких 
компромісу сторонам досягнути не 
вдалося. Усе закінчилося жорсткою 
інформаційною атакою на Бно-Ай-
ріяна з боку мажоритарників Ко-
ломойського – ексжурналістів 
«плюсів» Олександра Дубінського 
та Ольги Василевської-Смаглюк. 
Наприкінці жовтня очільник обл-
держадміністрації подав у відставку.

Схоже, перемога виявилася не-
повною. Наступник Бно-Айріяна 
Олексій Чернишов, попри чутки 
про зустріч із Коломойським перед 

призначенням, активно спростовує 
свої зв’язки з олігархом. Демон-
страція спроможності «помножити 
на нуль» будь-якого голову ОДА 
суттєво посилила позиції ексвлас-
ника «ПриватБанку» на Київщині, 
де навряд чи хтось спробує відкрито 
боротися проти нього, знаючи, що 
журналісти «плюсів» виконають ко-
манду «фас» свого дещо експресив-
ного власника…

РЕЙТИНГ НАЙВПЛИВОВІШИХ ЛЮДЕЙ КИЇВЩИНИ – 2019
Продовження , початок на стор.1

1. ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
Олігарх, ексголова 
Дніпропетровської ОДА

Зберігаючи протягом шести 
років посаду очільника Міністер-
ства внутрішніх справ, Арсен Ава-
ков став одним із небагатьох топ-

політиків України, яким вдалося 
після перемоги на президентських 
виборах Володимира Зеленсько-
го домовитися із новою владою. 
Міністр має серйозні інтереси в 
усіх регіонах країни, зокрема й сто-
личному.

Авакову повністю підпоряд-
ковані профільні відомства, що 
входять у структуру МВС: Націо-
нальна поліція, Державна служба з 
надзвичайних ситуацій, Державна 
прикордонна служба та Державна 
міграційна служба. Окрім цього, 
у міністра налагоджені зв’язки з 
Національною гвардією. Таким 
чином, Аваков є одним із найбільш 
впливових персонажів в Україні.

Варто зазначити, що радником 
Авакова є виходець із Білої Церкви 
Сергій Князєв, який спершу пра-
цював у різних підрозділах МВС 
України та Київщини зокрема, а 
донедавна був головою Нацполіції.

Політичний вплив міністра на 
регіон справді є дуже серйозним. 
Позачергові парламентські вибори 
прогнозовано «поховали» партію 
«Народний фронт», у якій очільник 
МВС мав найбільшу підтримку. 
Слід зауважити, що відразу декіль-
ка цікавих персонажів із цієї політ-
сили змінили «партійну прописку» 
на користь «Європейської солідар-
ності» Петра Порошенка. Йдеться 
про ексголову Верховної Ради Ан-
дрія Парубія, одного з управлінців 
телеканалу «Espreso TV» Миколу 
Княжицького, а також дружину 
ексзаступника мера Ірпеня Дми-
тра Христюка Вікторію Сюмар. Усі 
вони прихильно ставляться до чин-
ного міністра.

Найбільша кількість депутатів, 
що орієнтуються на Авакова, вхо-
дять до фракції «Слуга народу». 
За словами політичних експертів, 
в «обоймі» міністра від 25 до 30 

чинних нардепів. У Київській об-
ласті варто виділити, як мінімум, 
двох мажоритарників, пов’язаних 
із головою МВС: Сергія Буніна 
(округ №98 – Бориспіль) та Мико-
лу Галушка (округ №97 – Бровари).

Також Аваков має в Київській 
області чималі інтереси бізнес-ха-
рактеру. Із міністром дуже добре 
товаришують найбільші забудов-
ники регіону. Свідченням цього є 
рішення міністра у травні 2018 року 
нагородити іменною зброєю голову 
будівельної компанії «ОМОКС» 
Олексія Кулагіна. Останній збуду-
вав приміщення на території жит-
лового комплексу «Чайка», що на 
безоплатній основі було передане 
правоохоронцям для базування но-
вого відділу поліції.

Тоді Аваков зазначив, що ця 
подія є першим щаблем на шляху 
до тісної співпраці між бізнесом, 
державою та поліцією. І це попри 

вкрай скандальну постать Кулагіна, 
якого Павло Климець та Андрій 
Шишов (вважають себе власника-
ми ЖК) звинуватили в рейдерсько-
му захопленні їхнього бізнесу.

На цьому вплив Авакова на 
процеси в Київській області не 
закінчуються. Злі язики стверджу-
ють, що команда міністра часто 
свідомо ігнорує сигнали про «сіру» 
діяльність таких галузей як: видоб-
уток піску, гральний бізнес (хоча 
врешті-решт змушені були взятися 
за нього) тощо.

У 2020 році чинний голова МВС 
сподівається не лише втриматися 
на посаді, але й за вдалих обставин 
зможе реалізувати свої амбіції та 
стати прем’єр-міністром. Урахову-
ючи високий антирейтинг Авакова, 
останній боротиметься за збере-
ження своїх позицій в уряді.

2. АРСЕН АВАКОВ
Міністр внутрішніх справ

Особистий адвокат Коломой-
ського, чиновник часів Януковича 
та політик-невдаха, Андрій Бог-
дан завдяки перемозі Володимира 
Зеленського на виборах швидко 
доріс до посади очільника Офісу 
Президента. Зараз він почав вести 
власну гру, незалежну від колишніх 
клієнтів, зокрема на Київщині.

Попри неоднозначну біографію, 
йому вдалося не лише втриматися 
на посаді, але й стати для недосвід-
ченого голови держави наставни-
ком та поводирем у хитросплетіннях 
політичного життя в Україні. Але в 
будь-якому разі Богдан – єдиний із 
найближчого оточення президента, 
хто пройшов майже всі шаблі влади 
та знає кожен вхід-вихід зсередини.

У 2004 році він став партнером, а 
згодом – керуючим партнером Ад-
вокатського об’єднання «Пукшин 
і Партнери». Дружба з Ігорем Пук-
шином, який був головою Секре-

таріату президента Віктора Ющенка 
після Помаранчевої революції, до-
помогла Богдану швидко вирости.

На позачергових виборах до 
Верховної Ради 2007 року він займав 
93 позицію у списку блоку «Наша 
Україна — Народна самооборона», 
але депутатом так і не став. Пока-
зово, що з 2007 по 2009 рік Богдан 
працював помічником тодішньо-
го «бютівця» Андрія Портнова, із 
яким, попри одіозність персонажа, 
товаришує досі.

При цьому Богдан з 2007 по 
2010 рік був заступником міністра 
юстиції Миколи Оніщука, а після 
перемоги Віктора Януковича на 
президентських виборах 2010 року 
зайняв посаду уповноваженого з 
питань антикорупційної політики 
в уряді Азарова, де пропрацював 
до весни 2014 року. За цю «плідну» 
роботу був люстрований. Але це не 
завадило йому стати радником го-
лови Дніпропетровської ОДА Ігоря 
Коломойського. Пізніше чинний 
голова Офісу Президента був особи-

стим адвокатом ексвласника «При-
ватБанку».

На позачергових виборах 2014 
року Богдан балотувався до ВР за 
списком БПП «Солідарність» під 74 
номером. Таку можливість він отри-
мав завдяки дружбі Коломойського 
з президентом Петром Порошен-
ком, однак до парламенту знову не 
пройшов, а пізніше був виключений 
зі списку.

Одразу після перемоги Зелен-
ського Богдан вважався стовідсот-
ковою людиною Коломойського. 
Утім, скоро стало зрозуміло, що їх 
погляди на низку питань відрізня-
ються. Це стало очевидним і в регіо-
нальній політиці, на яку Богдан має 
суттєвий вплив. Відтак, головами 
ОДА в низці областей стали колеги 
голови Офісу Президента.

Київщина є одним із ключових 
регіонів для голови ОП. Журналі-
сти програми «Наші гроші» Дениса 
Бігуса з’ясували, що Богдан володіє 
маєтком у Конча-Заспі та великими 
ділянками землі в Київській області, 

які він купив, працюючи на держ-
службі. Чимало планів на Київську 
область Богдан хотів реалізувати  
разом зі своїм кумом Андрієм Вав-
ришем (займав із 2010 по 2015 рік 
посаду заступника директора Де-
партаменту містобудування та архі-
тектури КМДА), що відомий дери-
баном столичної землі. Будівельна 
компанія «SAGA Development» по-
ступово заходить у міста-супутники 
столиці.

А от із головою Київської ОДА 
спочатку в Богдана складалося 
непогано. Кандидатура Михай-
ла Бно-Айріяна видавалася дуже 
вдалою – молодий чиновник став 
компромісною фігурою між Офісом 
Президента та групою «митників» 
Павлюка-Тимошенка. Проте новий 
голова ОДА швидко потрапив під 
інформаційний «коток» Коломой-
ського і втратив посаду. Наступний 
голова адміністрації Олексій Черни-
шов є значно обережнішим, тож має 
більше шансів реалізувати постав-
лені задачі.

Богдан сформував на Київщині 
пул народних депутатів-мажоритар-
ників, до якого зараховують п’ять 
людей: Миколу Галушка, Сергія 
Буніна, Олександра Горобця, Олега 
Дунду та Валерія Колюха. Це не оз-
начає, що вони орієнтуються лише 
на Богдана, проте й надалі дослуха-
тимуться до нього, поки той зали-
шатиметься на посаді.

3. АНДРІЙ БОГДАН
Голова Офісу Президента

Поточний рік став надзвичайно успішним для бізнесмена. Завдяки 
досить продуманій інформаційній 
політиці Василь Хмельницький 
зміг, на відміну від більшості інших 
олігархів Київщини, не лише не 
втратити позиції, але й отримати 
дуже непоганий профіт. Попри 
майже повну монополізацію мажо-
ритарних округів на Київщині після 
парламентських виборів «слугами», 
Хмельницькому вдалося втримати 
свою вотчину – Білу Церкву.

У результаті активної медіа-
кампанії його ставленик Микола 
Бабенко впевнено переміг пред-
ставника партії Зеленського Юрія 
Нестерчука на 90 окрузі, до якого 
належить найбільше місто Київщи-
ни. Одним із основних творців кам-
панії Бабенка називали київського 
політтехнолога Дениса Богуша. 

Ключову роль зіграли місцеві ма-
смедіа, що належать Хмельницько-
му. Йдеться про суспільно-політич-
ну газету «Тиждень» і єдиний у Білій 
Церкві телеканал «Крокус», до 
якого має доступ лише обмежена 
кількість місцевих депутатів. Інших 
туди просто не запрошують.

Другою перемогою Хмельни-
цького можна вважати серйозне 
послаблення чинного мера, який 
втратив більшість у міськраді. Клю-
човим моментом було голосування 
на початку грудня за обрання ново-
го секретаря Білоцерківської місь-
кої ради. Ним став колишній двічі 
секретар міської ради, двічі заступ-
ник міського голови, двічі міський 
голова Білої Церкви Василь Савчук 
– вельми одіозний персонаж, який 
є ставлеником і давнім союзником 

Хмельницького. Фінансів у Хмель-
ницького більш ніж достатньо – 
особливо після продажу частини 
компанії «Biofarma» у Білій Церкві 
німецькій фармакологічній групі 
«Stada». Згодом олігарх придбав 
частину столичного ТРЦ «Ocean 
Plaza», що належить російським біз-
несменам. Варто додати, що Василь 
Хмельницький є ініціатором про-
ведення п’ятий рік поспіль Київсь-
кого міжнародного економічного 
форуму (КМЕФ), участь у якому 
беруть власники і топ-менеджери 
великих підприємств, відомі світові 
бізнесмени та економісти. Цьогоріч 
форум відвідав мільярдер, заснов-
ник компанії «Alibaba Group», най-
багатший китаєць Джек Ма.

Слід згадати ще одного цікавого 
персонажа з орбіти впливу олігарха. 

Йдеться про ексмера міста Українка 
Павла Козирєва, який у 2017 році 
після тиску команди тодішнього 
президента Петра Порошенка був 
змушений подати у відставку та 
«прописався» у Білій Церкві.

Спочатку Хмельницький нама-
гався поставити його заступником 
Геннадія Дикого, але останній не 
прийняв такого троянського коня. 
У результаті Козирєв став очільни-
ком Білоцерківського відділення 
ДФС. Медіа Хмельницького вже 
активно просувають цього персона-
жа з очевидним наміром – поборо-
тися за крісло міського голови Білої 
Церкви.Якщо місцеві «еліти» не 
консолідуються, «варяг» Козирєв, 
а отже, Хмельницький, святкувати-
муть перемогу на мерських виборах.

4. ВАСИЛЬ 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Олігарх
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Команда Юрія Бойка протягом 
останнього часу досить суттєво по-
силилася в Київській області, по-
при фактичну відсутність політи-
ка (не враховуючи проживання 
в маєтку під Києвом та участь у 
щорічних заходах із перепохован-
ня невідомих солдатів у селі Гатне). 
На Київщині в «ОП-ЗЖ» є два 
угрупування: Віктора Медведчука, 
Бойка та його давнього соратника 
Сергія Льовочкіна. Саме остан-
нім завдяки постійній діяльності 
вдалося фактично монополізувати 
контроль над столичним регіоном 
у середині партійного союзу.

Варто виокремити три основ-
них угрупування в оточенні Бойка, 
що відповідають за політико-е-
кономічну ситуацію в Київській 

області. Насамперед слід виділити 
білоцерківську команду на чолі з 
екснардепом Володимиром По-
лочаніновим, який є давнім това-
ришем Юрія Бойка. Саме із пріз-
вищами Полочанінова та Бойка 
пов’язують концесійне підприєм-
ство «Білоцерківвода», що взяло 
під контроль місцевий водоканал.

У білоцерківське «крило» вхо-
дить Ольга Бабій, яка з грудня 2017 
року виконує обов’язки голови на-
глядової ради Закритого недивер-
сифікованого венчурного корпо-
ративного інвестиційного фонду 
«Титан», що є формальним влас-
ником компанії «Білоцерківвода» 
(насправді за ним, подейкують, 
стоять згадані вище Полочанінов 
і Бойко).

Показово, що Бабій восени 
2019 року стала членом Національ-
ної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг. У резуль-

таті вона навіть склала мандат 
депутата Київської облради. Це 
зовсім не означає, що столичний 
регіон, зокрема ситуація у Білій 
Церкві, більше не цікавить її па-
тронів.

Варто очікувати, що саме По-
лочанінов допомагатиме «Опо-
зиційній платформі – За життя» 
в найбільшому місті Київщини 
на місцевих виборах. Імовірно, 
у Білій Церкві знову з’явиться 
Віталій Чудновський – колиш-
ній нардеп, який у 2012 році зі 
скандалом переміг на 90 окрузі, і 
досі орієнтується на тандем Бой-
ко-Льовочкін.

До орбіти Бойка належить 
колишній голова Київської об-
лради Олександр Качний, який 
на позачергових парламентських 
виборах був обраний народним 
депутатом (№36 у передвиборчому 
списку «ОП-ЗЖ»), і зараз є одним 
із спікерів колишніх «регіоналів». 

Розкол «Опоблоку», який стався 
восени 2018 року, дав можливість 
Качному підрости та перейти на 
загальнодержавний рівень. Влас-
не, отримання мандату народного 
депутата було його давньою мрією.

До команди Бойка після три-
валої неприязні повернулася гру-
па колишнього голови Київської 
ОДА часів президентства Януко-
вича Анатолія Присяжнюка. Юрій 
Бойко, який у 2010 році керував 
Київським обласним осередком 
«Партії регіонів», мав неофіційну 
квоту на призначення очільника 
ОДА. Тоді він обрав на цю посаду 
Присяжнюка.

Після досить тривалого за-
тишшя він почав займатися ак-
тивним партбудівництвом, об’їжд-
жаючи область для консолідації 
навколо себе колишніх представ-
ників «Партії регіонів». Ураховую-
чи той факт, що значна кількість із 
них або зберегла себе в політичних 

колах (наприклад, заступник го-
лови Київської облради Ярослав 
Добрянський), або є одними з най-
більших латифундистів Київщини 
(Олександр Мостіпан), то ресурси 
для «ОП-ЗЖ» напередодні місце-
вих виборів у столичному регіоні 
гарантовані.

5. ЮРІЙ БОЙКО
Співголова фракції 
«Опозиційна платформа – 
За Життя»

Період «пізнього» Порошенка 
дав змогу Миколі Стариченку на-
решті піднятися на владний Олімп 
у Київській області. Буквально за 
три дні до інавгурації Володимира 
Зеленського тодішньому голові 
Київської ОДА Олександру Тере-

щуку разом із новою більшістю 
вдалося посунути представницю 
«Батьківщини» Ганну Старикову 
з керівної посади в облраді. Задля 
цього депутати зібрали 51 депу-
татський штик. Стариченко, який 
на той момент був заступником 
очільниці представницького ор-
гану влади Київщини, став ком-
промісною фігурою. Не завадило й 
те, що Стариченко колишній «ре-
гіонал». Головна проблема, із якою 
стикнулися місцеві «еліти», поля-
гала у відсутності досвідченої та 
виваженої фігури. А чинний голо-
ва облради мав відповідне реноме.

Уперше Стариченко був обра-
ний депутатом обласної ради від 
«Партії регіонів» у 2012 році, коли 
виграв вибори у Таращанському 
районі, де 4 роки працював за-
ступником голови РДА. Депутатом 
нинішнього скликання він став як 
перший «радикал» Київщини.

До того ж Стариченко має чи-
малий досвід роботи в Київській 
ОДА – працював він у Управлін-
ні капітального будівництва, яке 

вважається одним із найбільш «те-
плих» місць у виконавчій верти-
калі області. Утім, скандали під час 
його роботи в держадміністрації 
(яскравий приклад – будівництво 
школи в селі Микуличі Бородян-
ського району фірмою родини 
Стариченків ТОВ «Українська 
енергетична компанія», яке три-
ває вже багато років, а гроші, що 
виділяються на цей об’єкт йдуть у 
пісок) уже підзабулися.

До того ж за Стариченком 
продовжує стояти «Радикальна 
партія», яка, хоч і втратила позиції, 
не потрапивши у нинішню Вер-
ховну Раду, досі зберігає позиції 
на місцевому рівні. Чиний голова 
облради у минулому скликанні був 
помічником одного з найбільших 
спонсорів партії Олега Ляшка – 
нардепа від «Радикальної партії», 
голови комітету ВР із питань бу-
дівництва Сергія Скуратовського.

Наразі головне завдання Ста-
риченка – утриматися у кріслі 
голови облради. І це зробити йому 
буде непросто. Справа в тому, що 

усунути його хочуть одразу дві 
найбільш могутні групи впливу 
на Київщині – олігарха Ігоря Ко-
ломойського та одного з лідерів 
«Опозиційної платформи – За 
Життя!» Юрія Бойка. І якщо пер-
шому вигідно менше ніж за рік до 
місцевих виборів знищити облра-
ду як суб’єкт політичного життя 
Київщини, то в команді колиш-
нього «регіонала» розраховують 
«збити» Стариченка, аби завести 
на його посаду чинного заступни-
ка голови облради Ярослава До-
брянського.

Підстав для того, щоб посунути 
Стариченка – більш ніж достат-
ньо.У Коломойського вже почали 
вести інформаційну кампанію 
проти голови облради. І вдарили 
по найболючішому місцю, згадав-
ши про союз із «радикалами». Зо-
крема, нардеп Василевська-Сма-
глюк підняла тему урочища Бабка 
в Бородянському районі, захопле-
ного Скуратовським. Зараз до ве-
личезних мисливських угідь немає 
доступу місцевим жителям, а там 

тепер має дачний будинок лідер 
партії Олег Ляшко. Зважаючи той 
факт, що Стариченко завжди при-
кривав «своїх», ця історія для ньо-
го може завершитися неприємно.

У Стариченка є ще одне враз-
ливе місце. Після призначення го-
ловою облради, він завів в апарат 
представницького органу влади 
низку вкрай одіозних персонажів. 
Одним із них став ексдепутат об-
лради від «Партії регіонів» Ігор 
Осипенко, що був засуджений 
на 9 років позбавлення волі, але 
швидко вийшов із-за ґрат, а вже 
влітку опинився в команді Ста-
риченка, отримавши спочатку 
посаду помічника голови ради 
патронатної служби, а потім за-
ступника начальника управління 
із питань комунальної власності та 
житлово-комунального господар-
ства виконавчого апарату Київсь-
кої облради. Якщо відбудеться 
повноцінна атака на облраду, то 
наявність патентованих корупціо-
нерів в оточенні Стариченка ціл-
ком може його поховати.

6. МИКОЛА 
СТАРИЧЕНКО

Голова 
Київської обласної ради

Бізнесмен та топ-менеджер 
Олексій Чернишов заробив чималі 
статки задовго до призначення 
на посаду голови Київської ОДА. 
Як новому очільнику області вда-
лося протягом стількох років не 
потрапити до жодної політичної 
партії або не опинитися в епіцен-
трі якогось скандалу, залишається 
загадкою. Проте він і досі тримає 
дистанцію із олігархічними струк-
турами, розбудовуючи при цьому 
нову схему управління Київщи-
ною. Таку, що була би прийнятна з 
точки зору жорсткої ефективності 
менеджера.

Уродженець Харкова, який із 
2007 року мешкає у Києві, засну-
вав інвестиційно-девелоперську 
компанію «Eastgate Development», 
що розвивала масштабні проєкти 

комерційної нерухомості в Україні 
із залученням іноземних інвести-
цій. Співпрацював із нардепом 
Олександром Фельдманом. Один зі 
спільних проєктів – центр торгівлі 
«Барабашове». Із 2004 року керував 
кількома напрямками діяльності 
Групи компаній «АВЕК», зокрема 
інвестиціями. Подейкують, що піс-
ля призначення на посаду голови 
КОДА, стосунки між Фельдманом 
та Чернишовим різко погіршилися.

У 2014 році Чернишов засну-
вав інвестиційну компанію «VI2 
Partners», офіси якої працюють у 
Києві та Відні (Австрія). Компанія 
займається залученням прямих 
інвестицій, формуванням та управ-
лінням активів, інвестиційним 
банкінгом, співпрацює з міжнарод-
ними фінансовими організаціями. 
У 2017 році «VI2 Partners» стала 
співвласником мережі супермар-
кетів «Фуршет».

Також Чернишов був головою 
Наглядової ради Українського 
клубу нерухомості (URE Club) – 

професійної спільноти, що об’єд-
нує локальних та міжнародних 
експертів і практиків ринку неру-
хомості України. Є засновником 
«Kyiv Vision Foundation», що залу-
чає інвестиції в країну та підтримує 
культурні проєкти.

Після призначення головою 
Київської ОДА Чернишов узяв 
під контроль декілька напрямків: 
децентралізацію (у КОДА розро-
били альтернативний проєкт змін 
до перспективного плану Кабміну, 
який відповідає баченню громад 
щодо добровільного об’єднання та 
передбачає на Київщині 69 ОТГ) 
та створення потужної Київської 
агломерації.

У грудні 2019 року Чернишов та 
міський голова Києва Кличко до-
мовилися працювати над спільни-
ми проєктами в інтересах міста та 
області, зокрема над будівництвом 
Київської великої кільцевої дороги. 

Керівники КОДА та КМДА ра-
зом відвідали полігон ТПВ у Підгір-
цях та підписали Меморандум про 

співпрацю між адміністраціями 
задля вирішення проблеми утиліза-
ції побутових відходів.

Головні пріоритети, які озвучує 
голова КОДА, – залучення ка-
піталу в економіку регіону; реалі-
зація ключових інфраструктурних 
проєктів; 

створення індустріальних та 
технопарків із побудовою відповід-
ного соціально-культурного та еко-
номічного середовища. Чернишов 
вважає, що Київщина має також 
зосередитись на технологічному 
розвитку агросектору.

На фоні інертного Бно-Айріяна 
його наступник активізував ко-
мунікацію з Київською облрадою. 
Як результат – КОДА і КОР успіш-
но підготували та ухвалили облас-
ний бюджет на 2020 рік. Більш того, 
певна частина депутатів облради 
вже поступово стає у «колону» до 
очільника Київської ОДА.

Проте саме від облради, як 
показує історія, слід очікувати й 
«ударів у спину». Якщо Чернишо-

ву не вдасться вибудувати лояльну 
до себе більшість, це спричинить 
регулярні зриви голосувань. Від-
даленість голови від орбіт політич-
ного впливу на локальному рівні в 
області та олігархічному в країні, 
дає підстави очікувати від Чер-
нишова реальних дій та успішних 
результатів

7. ОЛЕКСІЙ 
ЧЕРНИШОВ

Голова Київської обласної 
державної адміністрації

Особистий адвокат Коломой-
ського, чиновник часів Януковича 
та політик-невдаха, Андрій Бог-
дан завдяки перемозі Володимира 
Зеленського на виборах швидко 
доріс до посади очільника Офісу 
Президента. Зараз він почав вести 
власну гру, незалежну від колишніх 
клієнтів, зокрема на Київщині.

Попри неоднозначну біо-
графію, йому вдалося не лише 

втриматися на посаді, але й стати 
для недосвідченого голови держави 
наставником та поводирем у хи-
тросплетіннях політичного життя 
в Україні. Наскільки його поради 
ефективні – це вже інша історія. 
Але в будь-якому разі Богдан – 
єдиний із найближчого оточення 
президента, хто пройшов майже 
всі шаблі влади та знає кожен вхід-
вихід зсередини.

У 2004 році він став партнером, 
а згодом – керуючим партнером 
Адвокатського об’єднання «Пук-
шин і Партнери». Дружба з Ігорем 
Пукшином, який був головою 
Секретаріату президента Віктора 
Ющенка після Помаранчевої рево-
люції, допомогла Богдану швидко 
вирости.

На позачергових виборах до 
Верховної Ради 2007 року він за-
ймав 93 позицію у списку блоку 
«Наша Україна — Народна само-
оборона», але депутатом так і не 
став. Показово, що з 2007 по 2009 
рік Богдан працював помічни-
ком тодішнього «бютівця» Андрія 
Портнова, із яким товаришує досі.

При цьому Богдан з 2007 по 

2010 рік був заступником міністра 
юстиції Миколи Оніщука, а після 
перемоги Віктора Януковича на 
президентських виборах 2010 року 
зайняв посаду уповноваженого з 
питань антикорупційної політики 
в уряді Азарова, де пропрацював 
до весни 2014 року. За цю «плідну» 
роботу був люстрований. Але це не 
завадило йому стати радником го-
лови Дніпропетровської ОДА Ігоря 
Коломойського. Пізніше чинний 
голова Офісу Президента був осо-
бистим адвокатом ексвласника 
«ПриватБанку».

На позачергових виборах 2014 
року Богдан балотувався до ВР за 
списком БПП «Солідарність» під 
74 номером. Таку можливість він 
отримав завдяки дружбі Коломой-
ського з президентом Петром По-
рошенком, однак до парламенту 
знову не пройшов, а пізніше був 
виключений зі списку.

Одразу після перемоги Зелен-
ського Богдан вважався стовідсот-
ковою людиною Коломойського. 
Утім, скоро стало зрозуміло, що їх 
погляди на низку питань відрізня-
ються. Це стало очевидним і в ре-

гіональній політиці, на яку Богдан 
має суттєвий вплив. Відтак, голо-
вами ОДА в низці областей стали 
колеги голови Офісу Президента.

Київщина є одним із ключових 
регіонів для голови ОП. Журналі-
сти програми «Наші гроші» Дениса 
Бігуса з’ясували, що Богдан володіє 
маєтком у Конча-Заспі та вели-
кими ділянками землі в Київській 
області, які він купив, працюючи 
на держслужбі. Чимало планів 
на Київську область Богдан хотів 
реалізувати  разом зі своїм кумом 
Андрієм Вавришем (займав із 2010 
по 2015 рік посаду заступника 
директора Департаменту містобу-
дування та архітектури КМДА), 
що відомий дерибаном столичної 
землі. Будівельна компанія «SAGA 
Development» поступово заходить у 
міста-супутники столиці.

План-максимум Богдана по-
лягав у тотальному контролюван-
ню Києва та області, щоб згодом 
активізувати будівництво через 
афільовані компанії. Цьому мала 
сприяти ідея створення Київської 
агломерації. Утім, посунути Віталія 
Кличка Богдану не вдалося навіть 

попри підтримку Коломойського, 
який просував на Київ колишньо-
го гендиректора телеканалу «1+1» 
Олександра Ткаченка.

А от із головою Київської ОДА 
спочатку в Богдана складалося 
непогано. Кандидатура Михайла 
Бно-Айріяна видавалася дуже вда-
лою – молодий чиновник став ком-
промісною фігурою між Офісом 
Президента та групою «митників» 
Павлюка-Тимошенка. Проте но-
вий голова ОДА швидко потра-
пив під інформаційний «коток» 
Коломойського і втратив посаду. 
Наступний голова адміністрації 
Олексій Чернишов є значно обе-
режнішим, тож має більше шансів 
реалізувати поставлені задачі.

Богдан сформував на Київщині 
пул народних депутатів-мажори-
тарників, до якого зараховують 
п’ять людей: Миколу Галушка, Сер-
гія Буніна, Олександра Горобця, 
Олега Дунду та Валерія Колюха. Це 
не означає, що вони орієнтуються 
лише на Богдана, проте й надалі 
дослухатимуться до нього, поки той 
залишатиметься на посаді.

8. ОЛЕКСАНДР КАЧНИЙ
Народний депутат України



44 НОВА ДОБАНОВА ДОБА

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою 
виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до пла-
нованої діяльності.

1. Планована діяльність
Видобування питних підземних вод (корисні копалини загальнодержавного значен-

ня, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. №827) з Тарасів-
ського родовища, що розташоване у с. Тарасівка Києво-Святошинського району Ки-
ївської області для забезпечення виробничих, питних та санітарно-гігієнічних потреб 
підприємства та передачі води вторинним користувачам.
(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
Водозабір складається з свердловини №2, що експлуатує водоносний горизонт у 

відкладах іваницької світи середньої та верхньої юри і загорівської, журавинської, 
бурімської світ нижньої та верхньої крейди (сеноман-келовейський водоносний 
комплекс).
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження пла-

нованої діяльності)
Свердловина обладнана глибинним насосом Grundfos SP 17-14, облік води здійс-

нюється лічильником води турбінного типу, марки COSMOS WPD (WP-Dynamic), у 
межах підрахованих та затверджених запасів води. Дебіт свердловини становить 
12,0 м3/год. Експлуатаційні запаси питних підземних вод – 288,0 м3/добу. 
2. Суб’єкт господарювання 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бетон-МЛ»  
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я 

та по батькові 
код ЄДРПОУ 33794685
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконан-

ня відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і ма-
ють відмітку у паспорті),
08161, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка,  
вул. Київська, буд. 77/8. тел.: (044) 455-91-15
місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

особи - підприємця 
(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА, 
(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та 

контактна особа)
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел./факс (+38044)234-96-15 
E-mail: eko.koda@ukr.net. 
Контактна особа: директор Департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна
4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, 

який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля 

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту 

з оцінки впливу на довкілля

________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля) 

_____________201810302042_____________
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

Донедавна мало кому відо-
мий персонаж тепер вважається 
одним із найбільш впливових 
політиків на Київщині. Директор 
агрокомпанії «Трейдфілд Украї-
на», що належить голландцям, 
у політикум Київської області 
потрапив у 2010 році, ставши де-
путатом Київської обласної ради 
від партії Сергія Тігіпка «Сильна 
Україна». Після того, як «Сильна 
Україна» ухвалила рішення про 
злиття із «Партією регіонів», Ко-
валь опинився у фракції «регіо-
налів». У список його брав давній 
товариш, екснардеп-мажоритар-
ник від БПП Віталій Гудзенко, 
який тоді очолював обласну ор-
ганізацію «Сильної України».

Загалом за часів режиму Яну-
ковича Коваль серйозно піднявся 
по кар’єрних сходинках. Так, у 

травні 2010 року голова Київської 
облдержадміністрації Анатолій 
Присяжнюк призначив його 
своїм радником, а трохи пізніше 
довірив Управління економіки 
КОДА. Але вже у 2013 році його 
було звільнено через вимаган-
ня хабара. Після Революції гід-
ності Коваль покинув політсилу 
Януковича і вступив у фракцію 
«УДАР» у Київській облраді. А 
потім – зник із політичних ра-
дарів…

Як часто буває в українській 
політиці, старих досвідчених 
кадрів знову згадали. Сам Ко-
валь залишався за лаштунками, 
а представницею Зеленського у 
Київській області стала така собі 
Ольга Коваль – «спортсменка, 
комсомолка, красуня». І донька 
екс-депутата! Насправді ж, як 
стверджують достовірні джерела, 
Коваль-батько керував штабом 
«Слуги народу» у Київській об-
ласті і на президентських, і на 
парламентських виборах. Відзна-

чимо, що знаходився «мозковий 
центр» ЗЕкоманди не десь в об-
ласті, а на Печерських пагорбах 
столиці.

Активна участь у виборчо-
му процесі дала змогу Ковалю 
серйозно закріпитися в сто-
личному регіоні. Звісно, у ньо-
го було ряд помічників. Так, у 
штабі знайшлося місце Миколі 
Ценову – офіційному спонсо-
ру «Слуги народу», що за часів 
президентства Віктора Ющенка 
працював першим заступником 
начальника ГУБОЗ МВС. Окрім 
того,  він є батьком колишнього 
голови поліції Київщини Дмитра 
Ценова, якого перевели керувати 
поліцією на Донбас після того, 
як наприкінці травня п’яні спів-
робітники поліції випадково за-
стрелили в Переяславі 5-річного 
хлопчика.

У чому сила Коваля? По-пер-
ше, йому вдалося отримати одра-
зу кілька депутатських «штиків» 
у Верховній Раді. Окрім доньки, 

яка стала нардепом за списком 
партії Зеленського під №58, Ко-
валь разом із своїми союзниками 
з групи «митників» Іллі Павлюка 
та Віктора Тимошенка завів кіль-
ка мажоритарників. До цієї групи 
належать «слуги» Валерій Ко-
люх (92 округ), Анна Скороход 
(93 округ), Олександр Горобець 
(95 округ), Микола Галушко (97 
округ) та Сергій Бунін (98 округ). 
Два останні нардепи потрапили у 
«Слугу народу» за квотою Арсена 
Авакова, але координують свою 
діяльність із фактичним керівни-
ком обласного осередку прези-
дентської партії.

По-друге, Коваль протягом 
певного часу мав можливість 
здійснювати оперативне керів-
ництво областю, коли очільни-
ком облдержадміністрації став 
Михайло Бно-Айріян. Утім, як 
виявилося, захистити останнього 
від атак людей Коломойського не 
зміг. Відтак, голову ОДА звіль-
нили.

Поки що партбудівництво на 
Київщині фактично залишаєть-
ся прерогативою сім’ї Ковалів: 
батько зберігає певний контроль 
над обласним осередком партії 
через свою доньку. Але є висока 
ймовірність того, що команда 
Коломойського спробує посуну-
ти тіньового куратора перед міс-
цевими виборами, щоб постави-
ти на цю посаду «свою» людину.

9. ВОЛОДИМИР КОВАЛЬ
Ексдепутат 
Київської обласної ради

Електоральна монополія «Слуг  
народу» серйозно зіпсувала по-
зиції неформальних політичних 
господарів Київської області. 
Особливо гостро ці зміни відчув 
Ярослав Москаленко, який ще 
наприкінці 2018 року втратив 

свого голову ОДА Олександра 
Горгана, а влітку 2019 року – 
«пролетів» повз Верховну Раду. 
Проте екснардеп залишається 
одним із найбільш впливових 
політиків Київщини, який, без-
умовно, сподівається пересидіти 
«зелених» і знову повернутися у 
вищу політичну лігу.

Варто зауважити, що Мо-
скаленка після загибелі Ігоря 
Єремєєва в 2015 році називали 
одним із співвласників фінан-
сово-промисловою групи «Кон-
тиніум». Відтак, екснардепа 
почав активно пресингувати 
Коломойський, який, контролю-
ючи «Укрнафту», давно конку-
рує із власниками автозаправок 
«WOG». Як результат – 96 округ 
із центром у Вишгороді, у який 
також входять Буча, Славутич, 
Бородянський, Вишгородський, 
Іванківський, Поліський райони, 
став майданчиком для боротьби 
між Москаленком та олігархом 
із Дніпра. На користь Москален-
ка грав адмінресурс, за креатуру 

Коломойського – журналістку 
з «плюсів» Ольгу Василевсь-
ку-Смаглюк – партійний бренд 
«Слуги народу».

Відтак, представниця «слуг» 
упевнено перемогла, набрав-
ши 41,85% голосів. Москален-
ко прийшов на фініш другим 
із результатом 18,03%. Сильно 
послабив позиції «ексрегіонала» 
конфлікт із своїм колишнім біз-
нес-партнером, забудовником 
Романом Буковським. Остан-
ній, будучи депутатом облра-
ди від «Опозиційного блоку», 
несподівано опинився в рядах 
«Батьківщини». Останній набрав 
8,89% голосів, більшість із яких 
могли б відійти саме Москаленку. 

Після поразки на виборах 
проблеми у Москаленка продов-
жилися. Василевська-Смаглюк 
періодично згадує екснардепа, 
зокрема через забудови в Бучі, 
до яких той має безпосереднє 
відношення. ЗМІ, які орієнту-
ються на Коломойського, неод-
норазово повідомляли про те, що 

ТОВ «Спец Комплект Постач» 
протягом останніх кількох років 
отримувало з бюджету мільяр-
ди гривень на утримання доріг 
місцевого значення в Київській 
області.

Через цю фірму Москаленку 
загрожували серйозні проблеми. 
Імовірно, можливість їх виник-
нення пояснює, чому 5 липня 
2019 року співробітники СБУ 
вилучили з Департаменту ре-
гіонального розвитку Київської 
ОДА документи, у яких містила-
ся інформація про замовлення 
робіт у компаній «Анабуд», «Мо-
ноліт-Будсіті» та «Спец Комплет 
Постач» загальною вартістю 580 
млн грн за 2018 рік. Утім, відбу-
лася прикра «несподіванка»: ав-
томобіль ВАЗ-2102, що перевозив 
документи Департаменту, випад-
ково згорів.

Цікаво, що під час президент-
ських виборів Москаленко хоч 
і не був членом команди Петра 
Порошенка, але фігурував у ви-
борчому штабі цієї політсили як 

куратор 96 округу. Зараз він ніби 
відійшов від політики, але існує 
висока вірогідність того, що на 
місцевих виборах, що відбудуть-
ся восени, екснардеп займати-
меться кампанією «Європейської 
Солідарності».

Ураховуючи чітку тенденцію 
до поступового, але стабільного, 
падіння підтримки політсили 
президента Володимира Зелен-
ського, у «старих» партій з’явля-
ються непогані шанси нав’язати 
«слугам» серйозну боротьбу та 
потрапити в обласну раду й ради 
інших рівнів.

Окрім політики, Москаленко 
активно просуває себе у спорті. 
Нагадаємо, у 2017 році зі скан-
далом отримав посаду очільника 
Федерацію футболу Київської об-
ласті. Колишньому нардепу і на-
далі важливо залишатися на чолі 
даної структури, таким чином 
демонструючи всім свою впли-
вовість в області.

10. ЯРОСЛАВ 
МОСКАЛЕНКО

Екснардеп, голова Київської 
обласної федерації футболу

Попри складнощі, які спіткали 
Віталія Кличка після приходу до 
влади команди Зеленського, йому 
вдалося зберегти посаду міського 
голови Києва. Як відомо, Кличко 
поєднує функції мера міста та го-
лови КМДА. На початку вересня 
Кабмін погодив звільнення Клич-
ка з посади очільника адміністра-
ції через те, що останній нібито 
втратив контроль над містом.

На початку жовтня Верховна 
Рада схвалила законопроєкт про 

розділення повноважень міського 
голови та голови КМДА. Одним 
із його співавторів був народний 
депутат від «Слуги народу» Олек-
сандр Ткаченко – колишній гене-
ральний директор каналу «1+1», 
якого розглядали кандидатом на 
пост голови міської адміністрації.

Згодом Кличко подав ад-
міністративний позов до Кабі-
нету міністрів, прем’єра Олексія 
Гончарука та керівника Офісу 
Президента Андрія Богдана через 
рішення про його звільнення, але 
справа поки розглядається у суді. 
Остаточне рішення має прийняти 
президент, проте наразі жодних 

натяків на обмеження повнова-
жень Кличка немає.

Нещодавно радник мера Бах-
матов повідомив, що протисто-
яння із ОП немає, а другої спроби 
зняти Кличка не буде. Власне, 
збереження його на посаді можна 
вважати програшем Коломойсь-
кого та Богдана, які робили все, 
аби поставити Ткаченка на посаду 
очільника КМДА.

Паралельно Кличко активно 
займається розширенням меж 
Києва. У жовтні було створено 
асоціацію «Київська агломера-
ція», до якої увійшли 19 громад 
області. Незабаром площа Києва 

може збільшитися майже на 3 
тис га завдяки землям Київщини, 
зокрема частини Броварського та 
Вишгородського районів. Також 
мер столиці активно веде пере-
мовини з очільником Київської 
ОДА Олексієм Чернишовим щодо 
пришвидшення процесу створен-
ня столичної агломерації.

Паралельно Кличко готуєть-
ся до місцевих виборів не лише 
в Києві, а й в інших регіонах 
України. Задля цього планується 
реанімувати «УДАР». На Київ-
щині результатами партії Кличка 
опікуватиметься його давній со-
ратник Артур Палатний.

11. ВІТАЛІЙ КЛИЧКО
Міський голова Києва
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Спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування корисних копалин – 
питні підземні води) на Тарасівському родовищі, що видається Державною службою 
геології та надр України
 (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його 

видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)
5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу 

на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських 
слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, 

але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголо-
шення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту 
з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом 
господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право по-

давати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої 
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть по-
даватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час 
громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, 
надані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання (перші) відбудуться  04 лютого 2020 року, о 11 год. 00 хв. 
за адресою: с. Тарасівка, пров. Патріотів, буд. №4. (пров. Островського, 4), примі-

щення Тарасівської сільської ради
Громадські слухання (другі) відбудуться _____________________________________
__________________________________________________________________________

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інфор-
мації щодо планованої діяльності
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА, 
(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну 

особу)
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел./факс (+38044)234-96-15 
E-mail: eko.koda@ukr.net.
Контактна особа: директор Департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, 

до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропо-
зицій
Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОДА, 
(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону 

та контактну особу
01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел./факс (+38044)234-96-15 
E-mail: eko.koda@ukr.net.
Контактна особа: директор Департаменту Киреєва Вікторія Станіславівна
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обго-

ворення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.
8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 166 аркушах.
___________________________________________________________________________     

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)
(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)
9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової 

інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а 
також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними
с. Тарасівка, пров. Патріотів, буд. №4. (пров. Островського, 4), приміщення Та-

расівської сільської ради з 13.01.2020 р. контактна особа голова/староста: Сизон 
Володимир Григорович
с. Тарасівка, вул. Київська, буд. 77/8, ТОВ «Бетон-МЛ» з 13.01.2020 р. 
контактна особа Бєліченко Сергій Анатолійович
(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої 

громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

Протягом 2019 року серйозні 
зміни на Київщині відбулися не 
лише в політичній площині, але й 
у системі правоохоронних органів. 

Так, було звільнено одразу дві най-
важливіші фігури у вертикалі полі-
ції, що безпосередньо стосувалися 
столичного регіону. На початку 
червня, після загибелі 5-річно-
го хлопчика від пострілів п’яних 
поліцейських у Переяславі, подав 
рапорт на звільнення очільник На-
цполіції Київщини Дмитро Ценов. 
Згодом виявилося, що Ценов фак-
тично пішов на підвищення, очо-
ливши поліцейські сили в зоні про-
ведення Операції об’єднаних сил.

Друга серйозна кадрова зміна – 
звільнення вихідця із Білої Церкви 
Сергія Князєва з посади голови 
Нацполіції України у вересні піс-
ля скандалу із затриманням його 
колишньої дружини на польській 
митниці з 500 тис євро.

Як результат – провідні позиції 
на Київщині зайняв Андрій Нєби-
тов, якого було призначено замість 
Ценова. Молодий офіцер народив-
ся у 1980 році в Донецьку. Із 2001 

по 2013 рік проходив службу на 
оперативній роботі у Донецькій об-
ласті. Згодом перебував на керівних 
посадах кримінального блоку на 
Чернігівщині, у столичній поліції, 
проходив службу в Департаменті 
карного розшуку Нацполіції.

У 2017 році Нєбитов отримав 
вищий науковий ступінь – доктор 
юридичних наук за спеціальністю 
кримінальне право та криміноло-
гія. Вважається висококласним 
спеціалістом карного розшуку та 
фахівцем у боротьбі з організо-
ваною злочинністю. У скандалах 
замішаний не був.

На Київщині працює із грудня 
2016 року, коли його було призна-
чено на посаду заступника началь-
ника – начальника кримінальної 
поліції столичного регіону. Вий-
шло досить ефективно: у 2018 році 
порівняно з 2017 на 20 % зменши-
лась кількість тяжких злочинів, на 
30% менше стало розбійних нападів 

та вимагань, на 35% – крадіжок із 
приватних будинків і незаконних 
заволодінь транспортними засоба-
ми. Кількість зґвалтувань на Київ-
щині зменшилася на 60%.

У липні 2019 року полковника 
Нєбитова наказом Голови НПУ 
було призначено головою полі-
ції столичної області, а вже за два 
тижні роботи були помітні перші 
результати. Так, він відзначився 
гучною операцією в Білій Церкві 
(поліція провела 50 обшуків та за-
тримань злочинців, які вимагали 
гроші в жителів області з погрозою 
та застосуванням насильства). Тоді 
ж стало відомо про причетність 
керівництва міської поліції до 
«кришування» бандитів, що заля-
кували бізнесменів із Білої Церк-
ви. У результаті «полетіли голови». 
Окрім поліції, у найбільшому місті 
Київщини також відбулася значні 
кадрові зміни.

Серед пріоритетів Нєбитова – 

побудова дисципліни в поліції, а 
також боротьба з організованою 
злочинністю. Так, за 10 місяців 2019 
року було викрито 25 організованих 
злочинних угрупувань, у 2018 році 
– 14 таких груп, у 2017 році – 7, а 
раніше правоохоронці скеровували 
до суду не більше 3 груп.

Утім, залишається низка про-
блем, пов’язаних із недореалізацією 
проєкту «Безпечна Київщина», яку 
мали повноцінно запустити ще в 
2017 році. Окрім того, керівництво 
Нацполіції Київщини наголошує 
на гострому дефіциті кадрів. Так, 
штатна численність працівників 
поліції області становить більше 6 
тис осіб. Нестача в підрозділах різ-
на: конвойна служба (56%), ізоля-
тор тимчасового утримання (27%), 
батальйон поліції особливого при-
значення «Миротворець» (33%). 
Вирішення цих проблем є одним із 
головних завдань Нєбитова.

12. АНДРІЙ НЄБИТОВ
Начальник Головного 
управління Національної 
поліції в Київській області

За часів «пізнього» Порошен-
ка позиції Ярослава Добрянсь-
кого серйозно покращилися: із 
рядового депутата він став за-
ступником голови обласної ради. 
Це стало можливим завдяки тому, 
що народні обранці, які входили 
у групу «Єдність», що звільнили 
представницю «Батьківщини» 
Ганну Старикову з посади голо-
ви Київської облради і повністю 

перейняли владні повноваження.
Напередодні парламентсь-

ких виборів Добрянський хотів 
потрапити у велику політику. 
Зокрема, він мав намір балотува-
тися у народні депутати від партії 
«Слуга народу» по 98 мажоритар-
ному округу, для чого заручив-
ся підтримкою ексжурналіста 
«1+1» Олександра Дубінського. 
Останній нібито організував зу-
стріч Добрянського із олігархом 
Ігорем Коломойським, однак 
округ депутату облради не дістав-
ся, імовірно, через його вельми 
одіозне минуле.

Добрянський фігурував у 
чималій кількості скандалів, 
зокрема було відкрито низку 
кримінальних справ. У ЗМІ була 
інформація про те, що хабарі До-
брянського співробітникам про-
куратури Київської області умож-
ливили закриття кримінального 
провадження щодо заволодіння 
60 га землі у селі Білогородка під 
Києвом. Махінація відбулася 
тоді, коли Добрянський очолю-
вав Києво-Святошинську РДА. 
Варто відзначити, що під час ро-
боти в області він встиг покеру-
вати ще трьома районами області 

– Згурівським, Макарівським та 
Бориспільським.

Після зміни керівництва 
Київської облради голова облас-
ного осередку «Батьківщини» 
Костянтин Бондарєв намагався 
заручитися допомогою Добрян-
ського й зібрати необхідні голо-
си, аби сформували нову біль-
шість. Але союз із найгарнішим 
депутатом облради, на думку його 
колег, так і не відбувся. На посаду 
голови облради Добрянського 
хочуть протягнути його колишні 
соратники із «Партії регіонів», 
зокрема групи Юрія Бойка, які 

зараз представляють «Опозицій-
ну платформу – За життя!».

13. ЯРОСЛАВ 
ДОБРЯНСЬКИЙ

Заступник голови 
Київської обласної ради

Анатолій Федорук, який очо-
лює Бучу з 1998 року, вміє під-
лаштовуватися під кожну владу. 
Він тричі опинявся в «Партії 
регіонів», був членом «Нашої 
України», балотувався до Верхов-
ної Ради від «Блоку Петра Поро-
шенка», а потім перебував у лавах 
«Нових облич». Зараз Федорук 
товаришує із «слугами», зокрема 
депутаткою із 96 мажоритарного 
округу, колишньою журналісткою 
«1+1» Коломойського Ольгою Ва-
силевською-Смаглюк.

У вересні 2018 року йому вда-
лося створити Бучанську ОТГ, до 
складу якої ввійшли Блистави-
цька, Гаврилівська та Луб’янська 

громади. Задля цього Федоруку 
нібито довелося відмовитися від 
балотування до Верховної Ради, 
адже по 96 округу він міг скласти 
серйозну конкуренцію Ярославу 
Москаленку.

До Бучанської ОТГ, за заду-
мом міського голови, мало увій-
ти більше 15 населених пунктів, 
однак цього наразі не відбулося. 
Відповідно до адміністративного 
поділу, запропонованого Каб-
міном, наступного року до ОТГ 
приєднаються Мироцька сільсь-
ка та Ворзельська селищна ради. 
Цікаво, що Федорук подарував 
придбані за кошти міського бюд-
жету мінівени «Peugeot Rifter» 

головам цих громад. Проте в ще-
дрому жесті мера побачили лише 
черговий піархід.

Із 2017 року ГПУ відкрито 
кримінальне провадження проти 
Федорука за фактом розкрадання 
земель державної власності в осо-
бливо великих розмірах. Проте 
ось уже два роки суд переносить 
розгляд справи. До слова, згідно з 
декларацією, наразі Федорук от-
римує таку ж зарплатню, як і мери 
міст-мільйонників, але все його 
майно переписане на дружину.

Також Федорук є очільником 
Київського регіонального від-
ділення Асоціації міст України. 
Хоч організація виступає проти 

формування Київської агломера-
ції, мер Бучі приєднався до но-
воствореної в жовтні цього року 
міським головою столиці Віталієм 
Кличком та представниками 19 
громад області асоціації «Київська 
агломерація». Напередодні голосу-
вань у парламенті за продовження 
реформ децентралізації Федорук 
разом із мером Борисполя Ана-
толієм Федорчуком гостро висту-
пили проти реформи в тому ви-
гляді, який пропонує ЗЕкоманда, 
мотивуючи свою позицію тим, що 
в запропонованому проєкті зако-
ну містяться норми, що звужують 
права громад.

14. АНАТОЛІЙ ФЕДОРУК
Міський голова Бучі

У 2019 році вплив Валерія 
Ксьонзенка на Київщину серйоз-
но посилився. Після зміни керів-
ництва облради він очолив одну із 
ключових комісій – бюджетну, що 
дає змогу безпосередньо впливати 
на розподіл коштів у регіоні. Та-
кож Ксьонзенко входить у коман-
ду нардепа Олександра Качного, 
який пройшов у парламент за спи-
ском партії «Опозиційна платфор-
ма – За життя».

На позачергових виборах 
Ксьонзенко втретє спробував свої 
сили як кандидат у народні депу-
тати, але жодного разу отримати 
мандат йому не вдалося. Він ба-
лотувався по 98 виборчому округу 
від «ОП-ЗЖ», але переміг його ко-
лега по облраді Сергій Бунін, який 
представляв «Слугу народу».

Він брав активну участь у за-
пуску дорожнього експерименту 
вартістю 175 млн грн, що передба-
чав будівництво розв’язки поблизу 
Іванкова та двох окружних доріг 
навколо Борисполя. Ксьонзенко 
також лобіював виділення коштів 

із обласного та міського бюджетів 
на зведення двох футбольних полів 
у Борисполі. Загалом депутат ак-
тивно сприяє розвитку футболу і 
боксу, підтримує ветеранські ор-
ганізації та спонсорує проведення 
турнірів.

У Ксьонзенка був серйозний 
конфлікт із ексголовою Київської 
ОДА Михайлом Бно-Айріяном 
щодо Бориспільської районної 
лікарні. Депутат наполягав на 
виділенні коштів для ремонту та 
будівництва нових корпусів, а 
голова КОДА підтримував лише 
реконструкцію відділень. Також 

Ксьонзенко був проти купівлі ав-
томобілів преміумкласу для керів-
ництва Київської ОДА та оргтех-
ніки за кошти спецфонду.

Наразі Ксьонзенко залишаєть-
ся представником команди Бой-
ка-Качного на Київщині та веде 
переговори від їх імені. Із огляду 
на його активність  можна очіку-
вати, що в межах свого округу, де 
його добре знають, на наступних 
місцевих виборах він зможе успіш-
но поборотися за мандат депутата 
облради.

15. ВАЛЕРІЙ КСЬОНЗЕНКО
Депутат 
Київської обласної ради
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Агрохолдинг «Миронівський 
хлібопродукт», що належить 
Юрію Косюку, впевнено по-
сідає перше місце в Україні за 
обсягом виробництва курятини, 
яка успішно реалізується за кор-
доном. Але після програшу на 
президентських виборах Петра 
Порошенка олігарха спіткали 
серйозні проблеми, пов’язані з 
отриманням державних дотацій 
на суму близько 2,5 млрд грн.

Зеленський доручив провести 
аудит виплат компанії «МХП», а 
Антимонопольний комітет почав 
розслідування через зловживан-

ня монопольним становищем 
на ринку курятини. Таке за По-
рошенка уявити було складно. 
Хоча статки мільярдера можуть 
суттєво зменшиться через зміну 
влади, серйозно посунути «коро-
ля курятини» найближчим часом 
навряд чи вдасться.

Ще одна невдача спіткала 
Косюка у травні, коли Європей-
ський банк реконструкції і ро-
звитку відмовив у кредитуванні 
«Миронівського хлібопродукту». 
Компанія знайшла прогалину в 
законодавстві, аби експортувати 
продукцію в країни Європи без 

сплати мита, проте це стало при-
чиною серйозного скандалу.

Утім, фірма й надалі розви-
вається: продовжує будувати 
заводи у Хорватії та Саудівській 
Аравії. На початку року «МХП» 
купив словенську компанію 
«Perutnina Ptuj». У грудні поточ-
ного року холдинг відкрив першу 
чергу комплексу «Біогаз Лади-
жин», потужність якого наразі 
становить 12 МВт, що дозволяє 
забезпечувати електроенергією 
35 тис будинків.

У політиці успіхи скромніші. 
Одним із його протеже був 

Олександр Жукотанський – ди-
ректор дочірнього підприємства 
«МХП», який балотувався на 
93 виборчому окрузі, але не пе-
реміг. Такі ж результати були в 
трьох кандидатів на Черкащині, 
проте таки вдалося отримали 
два мандати на Вінниччині, де 
знаходяться основні потужності 
холдингу. Ще одним лобістом 
Косюка у парламенті називають 
«слугу» Валерія Зуба, який пе-
реміг на Чернігівщині. Відтак, 
олігарх має, як мінімум, трьох 
підконтрольних нардепів.

16. ЮРІЙ КОСЮК
Олігарх

Олександра Мостіпана нази-
вають одним із найбільш впли-
вових бізнесменів Київської 
області. Його компанія «Нива Пе-
реяславщини» займає друге місце 
в Україні за обсягом поголів’я сви-
ней, при цьому постійно збільшує 
виробничі потужності.

Наразі на Київщині введено 
в експлуатацію десять сучасних 
свинокомплексів, а також триває 
будівництво одинадцятого у Ба-

ришівському районі. На початку 
року Європейський банк рекон-
струкції та розвитку надав кредит у 
розмірі 12,5 млн доларів на будів-
ництво м’ясопереробного заводу. 
Готова продукція реалізується у 
фірмових магазинах та дилерських 
мережах під брендом «П’ятачок».

Мостіпан успішно розвиває 
бізнес на території 23 сільських рад 
у п’яти районах Київщини, а зе-
мельний банк компанії становить 
близько 23 тис га. «Нива Переяс-
лавщини» входить у ТОП-20 най-
більших платників податків серед 
представників аграрного сектору, 

адже сплатила понад 67 млн грн у 
першому півріччі 2019 року.

Навесні 2019 року селяни у Ба-
ришівському районі перекривали 
рух трасою Київ-Харків через бу-
дівництво свинокомплексу. Вони 
переконували, що в подальшому 
виникне проблема з утилізацією 
відходів, а в підземні води потра-
плятимуть небезпечні елементи. 
Проте на офіційному сайті ком-
панії розміщено звіт «Інституту 
громадського здоров’я» щодо 
оцінки впливу діяльності ком-
плексу на довкілля та здоров’я на-
селення, де вказано, що компанія 

не порушує норм чинного законо-
давства.

Мостіпан також має серйозний 
вплив на соціально-економічну та 
політичну ситуацію в регіоні, адже 
сплачені його компаніями податки 
є одними з основних наповню-
вачів місцевих бюджетів. Утім, 
власні політичні амбіції він зали-
шив після невдалого балотування 
до Верховної Ради VII скликання у 
2012 році. Відомо, що Мостіпан го-
стинно приймає визначних діячів 
Київщини, тому на перший погляд 
може скластися враження, що той 
веде політичну гру, але насправді 

він повністю сконцентрований на 
веденні бізнесу.

17. ОЛЕКСАНДР 
МОСТІПАН

Бізнесмен, Герой України

В органах місцевого са-
моврядування Тетяна Семено-
ва працює із 2006 року, коли 
вперше стала головою села 
Ясногородка Макарівського 
району. Місцеві жителі зазна-
чали, що за час її керівництва 
село якісно змінилося, тому на 
наступних виборах чиновницю 
переобрали. У 2015 році екс-
президент Петро Порошенко 
призначив Семенову головою 
Макарівської РДА.

До обласної ради балотува-
лася від провладної політсили 
БПП «Солідарність», що май-
же всю каденцію перебувала в 

опозиції. У травні цього року 
на позачерговій сесії депута-
там із групи «Єдність» вдалося 
звільнити Ганну Старикову та її 
заступників, а також переобра-
ти керівний склад облради. За 
квотою БПП Семенова стала 
заступником голови КОР.

В обласній раді вона коор-
динує питання охорони здо-
ров’я, соціального захисту, 
свободи слова та ЗМІ, освіти 
й науки, культури, екології, аг-
ропромислового комплексу та 
земельних відносин. Виступає 
за впровадження освітньої та 
медичної реформ на Київщині, 

лобіює виділення коштів на 
соціально-економічний розви-
ток регіону. Також Семенова 
була ініціатором проведення 
численних нарад та семінарів 
у сферах медицини, освіти та 
правознавства.

Варто зазначити, що депу-
татка залишається активною 
на своєму окрузі, хоч багато 
часу доводиться проводити в 
обласній раді. Постійно під-
тримує зв’язок із керівництвом 
Макарівщини, що дозволяє 
оперативно вирішувати нагаль-
ні проблеми. Наприклад, за її 
сприяння було направлено 6,7 

млн грн з обласного бюдже-
ту на відбудову зруйнованого 
внаслідок вибуху житлового 
будинку в селі Новосілки Ма-
карівського району.

Семенова зарекомендувала 
себе дуже виваженим політи-
ком із великими амбіціями, 
тому в перспективі може пре-
тендувати на серйозні посади, 
адже має чималий досвід. Але 
для досягнення поставлених 
цілей залишається визначитися 
із якою партією балотуватися 
на місцевих виборах наступно-
го року.

18. ТЕТЯНА СЕМЕНОВА
Перший заступник голови 
Київської обласної ради

Для родини Засух 2019 рік 
виявився досить напруженим та 
складним. Під час президентсь-
ких виборів вони підтримували 
Петра Порошенка, парламент-
ських – кандидата у нардепи по 
94 окрузі Ігоря Кононенка. Став-
ка Засух не зіграла, і почалися 
неприємності: було звільнено 
голову Васильківської РДА Вла-
дислава Одинця, якого називали 
креатурою латифундистів.

Згодом Одинця звинуватили у 
відмиванні бюджетних коштів на 
будівництві об’єктів соціальної 
інфраструктури, проте результатів 
розслідування справи поки немає, 
а ексчиновник надалі зберігає 

вплив на адміністрацію. Укріплює 
позиції Засух у районі голова 
Васильківської райради Наталія 
Баласинович, що належить до 
їхньої орбіти. За даними ЗМІ, 
міський голова Фастова Михайло 
Нетяжук також залишається «під» 
Засухами.

Варто зауважити, що Засу-
хи були ініціаторами створення 
Ковалівської ОТГ, яка остаточ-
но перетворилася на їх сімейну 
вотчину: голова та депутатський 
корпус є лише маріонетками в ру-
ках аграрних олігархів. Головним 
важелем впливу на громаду за-
лишається підприємство «Світа-
нок», яке сплачує у бюджет най-
більшу кількість податків та дає 
робочі місця селянам.

Позитивним моментом для 
Засух стало потрапляння до 

Прем’єр-ліги ФК «Колос» із Ко-
валівки. Цей клуб став першою 
сільською командою у вищому 
дивізіоні. Це не тільки створює 
позитивний імідж, але й наближує 
їх до обласної федерації футболу, 
яка залишається інструментом 
політичного впливу. Саме Андрія 
Засуху розглядають як одного із 
ймовірних кандидатів на посаду 
голови обласної федерації фут-
болу.

Зважаючи на активізацію 
ексголови КОДА і близького дру-
га сім’ї Засух Анатолія Присяж-
нюка, дуже ймовірним є сценарій, 
відповідно до якого Засухи повер-
нуться у клуб «ексрегіоналів» під 
вивіскою «ОП-ЗЖ». Тим паче, 
кудись в інше місце їх навряд чи 
візьмуть через їх неоднозначне 
політичне минуле.

19. ТЕТЯНА та
 АНАТОЛІЙ ЗАСУХИ

Бізнесмени

На позачергових парла-
ментських виборах Олександр 
Герега був обраний народним 
депутатом як самовисуванець 
та член партії «За конкретні 
справи» на окрузі у Хмель-
ницькій області. У Верховній 
Раді входить до депутатської 
групи «За майбутнє», є членом 
комітету із питань фінансів, 
податкової та митної політики. 
Родина Герег володіє найбіль-
шою в Україні мережею цен-
трів із продажу будівельних ма-
теріалів, що відомі під назвою 
«Епіцентр» та «Нова лінія».

Із 2015 року компанія вий-
шла за межі ритейлу та почала 
розвиватися в аграрному на-
прямку. У кінці поточного року 
земельний банк «Епіцентр К» 
становить близько 120 тис га, 
що дозволило увійти в десятку 

найбільших холдингів України. 
У розбудову елеваторних ком-
плексів було інвестовано понад 
4,6 млрд грн, що допоможе у 
2020 році збільшити потуж-
ності одночасного зберігання 
до 2 млн тонн зерна. Польська 
компанія «FEERUM S.A» бу-
дує комплексне зерносховище 
у Ставищенському районі на 
замовлення «Епіцентр-Агро».

Також у Ставищенському 
районі холдингу Герег нале-
жить ТОВ «Інтерагроінвест». 
Підприємство займається 
вирощуванням зернових, бо-
бових та олійних культур і 
здійснює свою діяльність на 
території площею 19 969,5 га. 
Наразі директором «Інтера-
гроінвесту» є колишній голова 
Ставищенської районної ад-
міністрації Олександр Тертич-

ний. Окрім аграрних об’єктів, 
у 2019 році було завершено 
будівництво заводу з виробни-
цтва керамічної плитки у смт 
Калинівка Васильківського 
району.

У 2019 році громадська ор-
ганізація «Епіцентр дітям» ра-
зом із «Фондом «Реал Мадрид» 
відкрила соціально-спортивну 
школу в Ірпені, де мають змо-
гу безкоштовно навчатися 145 
дітей.

Попри очевидні бізнес-ін-
тереси, у Герег залишаються 
політичні амбіції не тільки на 
Хмельниччині, а й на Київ-
щині. Є висока вірогідність 
того, що на майбутніх місцевих 
виборах партія «За конкретні 
справи» спробує свої сили у 
столичному регіоні.

20. ОЛЕКСАНДР і ГАЛИНА ГЕРЕГИ
Власники мережі гіпермаркетів, 
аграрні підприємці
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«Піщана королева» – саме в 
такому амплуа знають Ларису 
Ільєнко на Київщині. Її впевнено 
можна називати однією із най-
впливовіших жінок столичного 
регіону. Вона має серйозні зв’яз-
ки у правоохоронних органах та 
різних політичних силах, адже 
її вже багато років пов’язують із 
нелегальним видобутком піску в 
Обухівському районі. За приблиз-
ними підрахунками «чорний» біз-

нес приносить структурам Ільєн-
ко близько 200 тис грн на день.

Ільєнко залишається гене-
ральним директором столичного 
заводу «АТЕК», де вона була на-
чальницею служби безпеки. За 
її словами, підприємство більше 
п’яти років піддається рейдерсь-
ким атакам зі сторони Світлани 
Зварич – дружини ексміністра 
юстиції та колишнього члена 
РНБО Романа Зварича. Варто 
додати, що на території заводу 
знаходиться тренувальна база 
«Національного корпусу» Андрія 
Білецького.

Ільєнко брала участь у поза-

чергових парламентських вибо-
рах на 94 виборчому окрузі, де 
представляла ВО «Батьківщина». 
Попри шалені кошти, вкладені 
в її кампанію, вона фінішува-
ла третьою – після Олександра 
Дубінського та Ігоря Кононенка. 
Окрім того, Ільєнко фінансово 
допомагала кандидату в депутати 
по 96 округу від партії Тимошенко 
Роману Буковському – ексдепу-
тату облради, який раніше пред-
ставляв «Опозиційний блок».

У депутатки почалися серй-
озні проблеми разом із появою 
на окрузі Дубінського, адже її 
– досить непублічну особу – по-

чали періодично показувати на 
каналі «1+1» у негативному світлі. 
Окрім того, у Васильківському та 
Обухівському районах «прописав-
ся» журналіст каналу Коломой-
ського Володимир Тимофійчук, 
який «кошмарить» представників 
старих «еліт».

Після поразки на виборах 
Ільєнко очолила Обухівську 
райраду, що посилює її у рай-
оні. Задля збереження контролю 
над Обухівщиною напередодні 
чергових виборів вона буде до-
мовлятися з усіма популярними 
політсилами області, щоб її люди 
з’явилися у партійних списках.

21. ЛАРИСА ІЛЬЄНКО
Голова Обухівської 
районної ради

Не зважаючи на те, що Же-
ваго шість разів поспіль був 
народним депутатом, цього 
року пройти до парламенту 
йому не вдалося. Він тричі 
перемагав по 150 виборчому 
окрузі на Полтавщині, проте 
зробити це на останніх вибо-
рах йому завадив 25-річний 
менеджер Олексій Мовчан від 
«Слуги народу». Як результат 
– у нього виникли серйозні 
проблеми з новою владою. 
Після програшу на виборах 
олігарх втік із України, адже 
проти нього відкрили низку 
кримінальних справ.

У Державному бюро роз-
слідувань Жеваго закидають 
виведення щонайменше 2,5 
млрд грн із банку «Фінанси і 
кредит». Хоча махінації з бан-
ком відбувалися за часів по-
передньої влади, підозру ого-
лосили тільки після обрання 
президентом Зеленського. Че-
рез скандали навколо олігарха 
вартість акцій групи компаній 
«Ferrexpo» різко зменшилася, 
тож Жеваго покинув пост ди-
ректора.

Найбільші активи Жеваго 
зосереджені на Полтавщині, 
де він володіє двома гірни-

чо-збагачувальними комбіна-
тами. Також стратегічним для 
Жеваго залишається місто Біла 
Церква, де знаходиться його 
завод «Росава» та підконтроль-
на «Білоцерквіська ТЕЦ».

Після появи серйозних 
проблем у Жеваго почали ши-
ритися чутки про закриття 
найбільшого виробника шин в 
Україні, проте є підозра, що це 
свідома «качка», яка поклика-
на на те, щоб влада залишила 
його в спокої. Але на початку 
грудня Жеваго оголосили в 
міжнародний розшук, заочно 
дозволивши його арештувати. 

Вочевидь, ці дії влади навряд 
чи змусять олігарха поверну-
тися в цупкі руки правосуддя, 
але суттєво погіршать здат-
ність контролювати діяльність 
підприємств в Україні.

Тому недивно, що Жева-
го потроху втрачає позиції у 
найбільшому місті області, 
оскільки фактично втратив 
будь-яку можливість впливати 
на політичну ситуацію в цьо-
му регіоні. А як відомо, вели-
кий бізнес в Україні без цього 
функціонувати не може.

22. КОСТЯНТИН 
ЖЕВАГО

Олігарх, екснардеп

На парламентських виборах 
Леонід Глиняний знову спробував 
поборотися за місце у Верховній 
Раді по 92 виборчому окрузі. Але 
якщо у 2014 році він зайняв по-
чесне третє місце, то цього року 
просто знявся із виборчих пере-
гонів. На зустрічі з виборцями він 
повідомив, що буде підтримувати 
народного депутата Віталія Гуд-
зенка, проте останньому це не до-
помогло, адже на окрузі святкував 

перемогу одіозний представник 
«Слуги народу» Валерій Колюх.

Основні активи Глиняного 
знаходяться у Білій Церкві та 
Сквирському районі. Зокре-
ма, йдеться про «Сквирський 
комбінат хлібопродуктів» та 
«Шамраївський цукровий завод». 
Також Глиняний займає посади 
голови наглядової ради «Біло-
церківської ТЕЦ» та заступника 
директора шинного заводу «Ро-
сава». В екснардепа та власника 
заводу Жеваго після приходу до 
влади ЗЕкоманди почалися серй-
озні проблеми. Державне бюро 
розслідувань оголосило підозру 

через виведення 2,5 млрд грн із 
банку «Фінанси і кредит», який 
перебував у власності Жеваго. Але 
арештувати олігарха не вдалося, 
адже він покинув Україну. Варто 
додати, «Білоцерківська ТЕЦ» 
виступала майновим поручите-
лем під час рефінансування банку. 
Щоправда на Глиняному це ніяк 
не позначилося.

Слід нагадати, що серед впли-
вових друзів Глиняного також є 
колишній голова Нацполіції Сер-
гій Князєв, який родом із Білої 
Церкви. Хоча у своїй політичній 
діяльності депутат облради скон-
центрований на Сквирщині, де у 

нього знаходяться підприємства, 
що формують бюджет району. Та-
кож Глиняний заснував та фінан-
сує щорічний фестиваль патріо-
тичної пісні, на якому постійним 
спонсором є його торгова марка 
«Сквирянка».

У будь-якому разі Глиняному 
зараз потрібно прикласти бага-
то зусиль, щоб утримати позиції 
у столичному регіоні, а також 
визначитися із політичною си-
лою, яка зможе знову провести 
його до облради. Також варто 
потурбуватися про збереження 
власних активів, адже серед ЗЕ-
команди є ті, що не гребують «від-

жиманням» успішного бізнесу.

23. ЛЕОНІД ГЛИНЯНИЙ
Депутат Київської 
обласної ради, бізнесмен

Власник компанії «Агро-
марс» Євген Сігал досі відхо-
дить від серйозного скандалу, 
пов’язаного із діяльністю його 
підприємства. Улітку 2018 року 
бізнесмена та його дружину 
було затримано через нанесен-
ня екологічних збитків державі 
на суму понад 250 млн грн. За 
словами фігурантів справи, 
через відключення світла на 
птахофермі загинуло близько 
75 тис бройлерів, які власними 
силами ліквідувати не вдалося.

Трупи птахів були вивезені 
на територію урочища Калан-

ча у Вишгородському районі, 
де їх залишили під відкритим 
небом. Отримали покарання 
за організацію могильника ди-
ректор Олексій Марченко та 
голова структурного підрозділу 
Іван Зозуля. Їх засудили до 1 
року позбавлення волі умовно, 
а подружжя Сігалів понесло 
фінансові втрати.

Компанія «Агромарс» на 
ринку курятини є прямим 
конкурентом «Миронівського 
хлібопродукту» Юрія Косюка. 
За декілька тижнів до ареш-
ту Сігалів народні депутати з 

орбіти експрезидента (Андрій 
Шинькович, Роман Мацола та 
Олександр Герега) ініціювали 
перевірку комплексу. Косюк і 
Порошенко є бізнес-партнера-
ми, тому цілком можливо, що 
проблеми у підприємців могли 
бути наслідком війни за ринок.

Чинний народний депутат 
від «Слуги народу» Олег Бон-
даренко раніше був головою 
правління ГО «Всеукраїнська 
організація «Зелений Фонд. 
Подолання гуманітарних 
та екологічних катастроф» 
та засвітився у справі проти 

«Агромарсу». Зараз він очолює 
комітет із питань екологічної 
політики, тому в підприємства 
можуть знову з’явитися про-
блеми.

Сігали попри негаразди про-
довжують успішно займатися 
бізнесом, а їхня компанія вхо-
дить у двадцятку найбільших 
платників податків серед пред-
ставників агросектору всієї 
України. Хоча статки родини 
суттєво зменшилися, вона досі 
зберігає серйозний політичний 
та бізнесовий вплив.

24. ЄВГЕН СІГАЛ
Бізнесмен, 
народний депутат України 

«На позачергових парламент-
ських виборах Володимир Кар-
плюк мав усі шанси отримати 
недоторканість, перемігши на 95 
виборчому окрузі із центром в 
Ірпені. Утім, витративши лише на 
телерекламу щонайменше 4 млн 
грн, він програв представнику 
партії «Слуга народу» Олександру 
Горобцю.

Нагадаємо, що Карплюк до-

бровільно склав повноваження 
міського голови в 2018 році, але 
досі продовжує керувати Ірпенем 
у ручному режимі. Спочатку в.о. 
голови стала секретарка міськра-
ди Анастасія Попсуй, а нещо-
давно ці повноваження перейняв 
Андрій Литвинов. Обоє зали-
шаються членами партії «Нові 
Обличчя», тому повністю підкон-
трольні Карплюку. Він очолює 
Інвестиційну раду Ірпеня та про-
водить переговори з політичними 
діячами на тему місцевих виборів 
2020 року.

За час керування команди 
Карплюка Ірпінь із курортного 

містечка перетворився на суціль-
ний будмайданчик, де постійно 
з’являються нові висотки. Водно-
час за останні роки було побудо-
вано лише два ліцеї та три дитячі 
садочки, що не змогло вирішити 
проблему перенаповнення за-
кладів освіти. Але є й інша сто-
рона медалі: у місті створили 
та реконструювали 16 парків та 
скверів, побудовали набережну, 
що істотно покращило туристич-
ну привабливість Ірпеня. 

Проти Карплюка відкрито 
низку кримінальних проваджень, 
які вже тривалий час розсліду-
ються правоохоронцями. Колиш-

ній прокурор Київщини Чібісов 
театрально намагався вручити 
йому підозру, а ексгенпрокурор 
Луценко влітку особисто приїздив 
до Ірпеня, щоб змусити ексмера 
з’явитися на допит, проте обоє 
зазнали фіаско.

Варто зазначити, що партія 
Карплюка має серйозну підтрим-
ку в Ірпені, а також планує побо-
ротися за мандати в Київоблраді 
та радах новостворених ОТГ. До 
слова, у 2015 році на місцевих 
виборах від «Нових облич» було 
обрано 5 міських голів і депутатів 
у 22 місцевих радах. Завдання цьо-
го разу, як мінімум, не погіршити 

попередній результат.

25. ВОЛОДИМИР 
КАРПЛЮК

Лідер партії «Нові Обличчя», 
ексмер Ірпеня

Заява про намір отримання дозволу на викиди
ТОВ «СПОРТ - КОНСАЛТИНГ» заявляє про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферу від стаціонарних джерел викидів для виробництва по ремонту спортивного 
інвентаря, розташованого за адресою: - Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Меблева.
Джерелами викидів є: 
- димовідвідна труба печі обпалювання;
- труба від печі спікання фарби;
- загальноцехова витяжка;
- витяжка від постів фарбування та пайки;
- скидні клапани ємностей ЗВГ;
- місце заправки ЗВГ.
Кількість джерел викиду-7; загальний обсяг викидів становить–29,873675 т/рік, у т.ч. парникові гази 
28,379256 т/рік. Основні забруднюючі речовини: оксид вуглецю-0,913992 т/рік, оксиди азоту (у пе-
рерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])- 0,032080 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твер-
дих частинок (мікрочастинки та волокна)- 0,162722 т/рік, сірки діоксид – 0,019861 т/рік, пропан – 

0,146018 т/рік; бутан – 0,219026 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,000649 
т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) – 0,000071 т/рік; парникові 
гази: вуглецю діоксид- 28,377216 т/рік, метан-0,001855 /рік, азоту (1) оксид [N2О]-0,000185 т/рік.
При отриманні дозволу на викиди для об’єкту будуть встановлені умови до технологічного облад-
нання та споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 
ТОВ «СПОРТ - КОНСАЛТИНГ» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і норма-
тивів природоохоронного й санітарного законодавства.
Пропозиції й зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування да-
ного оголошення до Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01196 м. Київ, пл. Лесі 
Українки, 1, тел.: (044)2861475, 2861739 е-mail: zvern@koda.gov.ua.
Додаткову інформацію щодо обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу можна отрима-
ти у ТОВ «НТЦ «Екобудексперт», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Деміївська, 18, кв. 3 та 
за тел. (067)4498558, а також на підприємстві за тел.: (044)585-24-00
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Соратник і кум міського голо-
ви Києва Віталія Кличка Артур 
Палатний утратив депутатську 
недоторканість. Партія «УДАР» 
виставляла кандидатів тільки на 
деяких мажоритарних округах, 
але вони були не надто сильни-
ми фігурами. Сам Палатний не 
балотувався, проте й без манда-
ту зберігає серйозний вплив на 
політичну ситуацію в області.

Варто зауважити, що зміна 
влади суттєво ускладнила йому 

життя. Так, серйозно послабила 
позиції Палатного втрата контро-
лю над Києво-Святошинським 
районом, де головою РДА була 
його колишня помічниця у Вер-
ховній Раді Мирослава Смірнова. 
Після приходу ЗЕкоманди став-
леницю Палатного було звільне-
но однією із перших. Ексголова 
місцевої райради Вадим Гедулья-
нов, якого називали фаворитом 
Смірнової, також втратив посаду. 
Імовірно, Палатний і його коман-
да є стримуючим фактором, що 
перешкоджає людям Коломойсь-
кого взяти під контроль найбагат-

ший район області.
Але Києво-Святошинським ра- 

йоном вплив Палатного на сто-
личний регіон не обмежується. До 
орбіти екснардепа входить і мер 
Переяслава Тарас Костін, у якого 
він був постійним гостем на офі-
ційних заходах, куди іноді приїз-
див із Кличком. Дехто з експертів 
припускав, що активність екснар-
депа пов’язана з можливістю по-
ходу на вибори по 93 округу, куди 
входить Переяслав, проте в інших 
містах його майже не знають.

Наприкінці вересня 2019 
року Плататний «засвітився» 

на святкуванні дня народження 
кримінального авторитета Ана-
толія Мілявського на прізвисько 
«Макс», якого ЗМІ називають 
двоюрідним братом короля росій-
ської мафії Сєви Могилєвича.

Поки що столичній владі не 
вдалося протиснути створення 
Київської агломерації, за яку з 
відомих причин виступає і Палат-
ний, проте певні напрацювання 
у цьому напрямку вже є. Для до-
сягнення позитивного результату 
Кличку потрібно залишитися при 
посаді, у чому йому неодмінно 

буде допомагати Палатний.

26. АРТУР ПАЛАТНИЙ
Екснардеп

Основне досягнення Мак-

сима Киричука як головного 
прокурора Київщини назвати 
нескладно – це збереження 
крісла після зміни влади. Він 
був призначений на місце 
Дмитра Чібісова в серпні 2018 
року, а до цього займав ана-
логічну посаду у Волинській 
області.

Тоді прокурора називали 
креатурою фінансово-про-
мислової групи «Контініум», 
одним із неформальних бе-
нефіціарів якої є екснардеп 
Ярослав Москаленко. Ки-
ричук мав стати елементом 
підсилення політика, але 
президентські, а потім і пар-

ламентські вибори, поставили 
хрест на світлому майбутньо-
му одіозного Москаленка. 
Натомість прокурор Киричук 
зумів домовитися із новою 
владою про збереження на 
посаді.

Корінний львів’янин Ки-
ричук починав будувати свою 
кар’єру в рідній області, де 
працював із 2002 по 2011 рік. 
Згодом він перейшов до про-
куратури Київської області, 
де займав посади начальника 
слідчого відділу, прокурора 
слідчого відділу та начальни-
ка слідчого управління. Потім 
Киричука перевели в проку-

ратуру Закарпатської області, 
де він працював начальником 
міліцейського відділу, приро-
доохоронним прокурором, а 
також прокурором Тячівсько-
го району.

У порівнянні зі своїм по-
передником, Дмитром Чібі-
совим, чинний керівник осо-
бливої уваги ЗМІ до власної 
персони не привертає. Таким 
чином, Киричук не потрапляв 
у жоден серйозний скандал. 
Проте його підопічного, про-
курора Києво-Святошинсь-
кого району Юрія Дмитруня, 
звинувачували у «кришуванні» 
незаконного намиву піску. Тоді 

інформаційну атаку пов’язу-
вали з командою ексмера Ір-
пеня Володимира Карплюка, 
проти якого відкрито низку 
кримінальних проваджень, 
що розслідує районна проку-
ратура.

За усю свою каденцію 
Киричук не дав жодної пре-
сконференції чи розгорнуто-
го інтерв’ю, де би детально 
розповів про діяльність об-
ласної прокуратури. Орган за 
часів Киричука є найбільш 
закритим органом у столич-
ному регіоні та спілкується з 
навколишнім світом лише за 
допомогою пресрелізів.

27. МАКСИМ КИРИЧУК
Прокурор 
Київської області

Одіозний голова Київської 
ОДА часів Януковича Анатолій 
Присяжнюк після Революції Гід-
ності перебував у анексованому 
Криму. Після останньої зміни 
влади знову включився в політич-
ний процес столичного регіону. 
Хоча йому закидали перевищення 
службових обов’язків і привлас-
нення коштів у великих розмірах, 
відповідальності вдалося уникну-
ти через недоведеність будь-яких 

фактів зловживань.
На позачергових виборах у 

парламент він був 65 номером 
у списку партії «Опозиційна 
платформа – За життя», проте 
політсила зуміла завести лише 
37 депутатів, а тому Присяжнюк 
залишився за бортом Верховної 
Ради.

Варто зазначити, що у Криму, 
де Присяжнюк пройшов шлях 
від простого працівника ДАІ до 
заступника відомства всього піво-
строва, дотепер успішно функ-
ціонує його бізнес. До анексії 
Криму компанія «Аль-ГО» була 

зареєстрована відповідно до 
українського законодавства, а 
потім пройшла перереєстрацію і 
сплачує податки в бюджет Росії.

Цікавим є той факт, що При-
сяжнюк має хороші зв’язки з 
наближеними персонажами до 
чинної влади. Йдеться про тіньо-
вого керівника Київського об-
ласного осередку партії «Слуга 
народу» Володимира Коваля. Він 
очолював Департамент економіч-
ного розвитку і торгівлі Київсь-
кої ОДА, коли губернатором був 
Присяжнюк.

Проте активізацію діяльності 

одіозного політика на Київщині 
можна назвати повною нес-
подіванкою, адже більша частина 
«ексрегіоналів» залишаються у бі-
гах. До того ж під час парламент-
ських виборів він активно працю-
вав в Дніпрі.

Присяжнюк зараз веде сторін-
ку у соцмережі Facebook, їздить 
по районах області й спілкується 
з місцевими мешканцями та під-
приємцями. Така активність – 
свідчення того, що політик знову 
намагається вибудувати партійну 
структуру для «ОП-ЗЖ» напере-
додні місцевих виборів. Цілком 

імовірно, що для цього він запу-
стить окремий місцевий проєкт.

28. АНАТОЛІЙ 
ПРИСЯЖНЮК 

Ексголова Київської ОДА

Представник політичної 
партії «Слуга народу» Олек-
сандр Дубінський балотувався 
до парламенту по 94 виборчому 
окрузі, що вважався «прикорм-
леною» територію соратника 
експрезидента Порошенка 
– Ігоря Кононенка, проте на-
віть значні адміністративні та 
валютні ресурси не допомогли 
перемогти представника «зе-
лених».

Варто нагадати, що до по-
трапляння у Верховну Раду 
Дубінський був телеведучим та 
автором програми «Гроші» на 
каналі олігарха Коломойського 

«1+1». Зв’язок Дубінського із 
Коломойським сприяв нищен-
ню ворогів свого шефа спочат-
ку на окрузі, а потім у Київсь-
кій ОДА. Так, нардеп відіграв 
неабияку роль в оперативному 
звільненні голови КОДА Ми-
хайла Бно-Айріяна (пробув на 
посаді лише 102 дні!). Призна-
чення Бно-Айріяна лобіювали 
«митники» Ілля Павлюк і Вік-
тор Тимошенко, які конфлікту-
ють із групою «Приват».

Не обійшлося без скан-
далів за участю Дубінського, 
який разом із членами сім’ї 
за останні роки став власни-

ком 24 квартир, 17 авто і 2 бу-
динків. При цьому депутат пе-
ресувається Toyota Land Cruiser 
2013 року випуску, що коштує 
майже 50 тис доларів та офіцій-
но належить його матері. Також 
пенсіонерка володіє сімома ма-
шинами, серед них – Maserati 
Coupe Cambiocorsa 2006 року 
випуску. Відповідь її сина стала 
мемом: «Мама любить швид-
кість».

Дубінський є одним із най-
активніших мажоритарників 
області не тільки у соцмережах, 
а й на окрузі. Регулярні зустрічі 
з виборцями дають йому змо-

гу залишатися впізнаваним 
та отримувати інформацію 
від громадян. Він ініціював 
реєстрацію постанови про про-
ведення виборів міського голо-
ви Українки, а також лобіював 
призначення свого протеже 
Олександра Гомона на посаду 
очільника Обухівської РДА.

У парламенті Дубінський є 
заступником голови комітету із 
питань фінансів, податкової та 
митної політики, який завжди 
був одним із ключових. Ним 
подано низку законопроєктів 
та поправок, які грають на ко-
ристь Коломойського. 

29. ОЛЕКСАНДР 
ДУБІНСЬКИЙ

Народний депутат України

На початку вересня Лева Пар-
цхаладзе було звільнено з посади 
заступника міністра регіонально-
го розвитку, будівництва і ЖКГ. 
У ЗМІ була інформація, що він 
мав намір очолити Міністерство 
у складі нового уряду. Для цього 
у мережі Facebook навіть рекламу-
вали низку матеріалів про діяль-
ність Парцхаладзе як видатного 
реформатора. Але це не надто до-

помогло, як і прямі спроби домо-
витися із командою Зеленського.

На посаді заступника міністра 
Парцхаладзе мав можливість ви-
давати будь-які дозвільні доку-
менти, адже йому був повністю 
підконтрольний начальник Дер-
жавної архітектурно-будівельної 
інспекції Сергій Кузьмін. Саме 
цей орган залишається одним 
із найбільш корумпованих, що 
стало причиною тотальної неза-
конної забудови як у Києві, так і 
в передмісті столиці. Подейкують, 
що чиновник саботував запровад-
ження електронних послуг, щоб 

зберегти управління у ручному 
режимі. Скандальний начальник 
Держархбудінспекції покинув 
посаду слідом за своїм покрови-
телем.

Після звільнення з міністер-
ства Парцхаладзе знову зайняв 
посаду президента Конфедерації 
будівельників України, що дає 
можливість лобіювати питання 
забудови на рівні всієї країни. Він 
офіційно повернувся у будівель-
ний бізнес, тому слід очікувати 
на активізацію компаній, якими 
до чиновницьких посад керу-
вав Парцхаладзе. Також депутат 

зберігає інтерес у ресторанному 
бізнесі, зокрема володіє низкою 
закладів у Києві та області.

Не варто забувати, що дво-
юрідний брат Парцхаладзе Геор-
гій Цагареішвілі очолює фракцію 
БПП «Солідарність» у Київській 
обласній раді, яка у складі депу-
татської групи «Єдність» зуміла 
звільнити голову ради Ганну Ста-
рикову та вийти з опозиції. Наразі 
фракція Порошенка в облраді є 
ключовою політичною силою, але 
для збереження позицій Парцха-
ладзе доведеться шукати новий 
проєкт, щоб на місцевих виборах 

гарантувати собі нову посаду.

30. ЛЕВ ПАРЦХАЛАДЗЕ
Депутат Київської обласної 
ради, президент Конфедера-
ції будівельників України

Заява про намір отримання дозволу на викиди
ТОВ «СПОРТ - КОНСАЛТИНГ» заявляє про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих ре-
човин в атмосферу від стаціонарних джерел викидів для виробництва по ремонту спортивного 
інвентаря, розташованого за адресою: - Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Меблева.
Джерелами викидів є: 
- димовідвідна труба печі обпалювання;
- труба від печі спікання фарби;
- загальноцехова витяжка;
- витяжка від постів фарбування та пайки;
- скидні клапани ємностей ЗВГ;
- місце заправки ЗВГ.
Кількість джерел викиду-7; загальний обсяг викидів становить–29,873675 т/рік, у т.ч. парникові гази 
28,379256 т/рік. Основні забруднюючі речовини: оксид вуглецю-0,913992 т/рік, оксиди азоту (у пе-
рерахунку на діоксид азоту [NO + NО2])- 0,032080 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твер-
дих частинок (мікрочастинки та волокна)- 0,162722 т/рік, сірки діоксид – 0,019861 т/рік, пропан – 

0,146018 т/рік; бутан – 0,219026 т/рік, залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,000649 
т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану ) – 0,000071 т/рік; парникові 
гази: вуглецю діоксид- 28,377216 т/рік, метан-0,001855 /рік, азоту (1) оксид [N2О]-0,000185 т/рік.
При отриманні дозволу на викиди для об’єкту будуть встановлені умови до технологічного облад-
нання та споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. 
ТОВ «СПОРТ - КОНСАЛТИНГ» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і норма-
тивів природоохоронного й санітарного законодавства.
Пропозиції й зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування да-
ного оголошення до Київської обласної державної адміністрації за адресою: 01196 м. Київ, пл. Лесі 
Українки, 1, тел.: (044)2861475, 2861739 е-mail: zvern@koda.gov.ua.
Додаткову інформацію щодо обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу можна отрима-
ти у ТОВ «НТЦ «Екобудексперт», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Деміївська, 18, кв. 3 та 
за тел. (067)4498558, а також на підприємстві за тел.: (044)585-24-00


