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ЧЕРГОВИЙ ДЕРИБАН ЗЕМЛІ!
Ну що, шановні сусіди, здається, ми доко-

тилися до прірви.

Дмитрів за мовчазної згоди частини 
депутатів віддав комунальну землю своєму 
партнеру, співзасновнику компанії ТОВ 
«Роял Кейтерінг» Євгену Тищенко. Всі ж 
знають, що фактично ця компанія нале-
жить Дмитріву, а керує нею його дружина 
– ще одна співзасновниця. ФАКТИЧНО 
Дмитрів ЗАБРАВ цю ЗЕМЛЮ СОБІ. Для 
людей – закон, а для себе – земля!

Нарешті стало зрозуміло, чому немає 
землі в Горі для АТОвців, для місцевих, які 
оббивають  пороги сільради не один рік. 
У той же час вас запевняли можновладці, 
що «землі в селі немає», «Шиян (попередня 
голова села) все пороздавала», «немає ані 
клаптика».

Ми всі майже повірили в те. Але ж які ми 
були наївні! Адже що-що, а міну святої лю-
дини новоявлений «господар села» Дмитрів 
регулярно вдягає.

А як все гарно починалось! На початку 
каденції Дмитрів гучно повернув у кому-
нальну власність велику ділянку землі за 
сільрадою. Та не довго громада раділа, і 
вже через рік стало ясно, для чого це було 
зроблено. Не для блага села, а для забудови 
багатоповерхівками і збагачення Дмитріва. 
Авантюрний проект голови провалився че-
рез обурення громади. 

Попри те, що два роки Дмитрів каже го-
рянам, що комунальної землі не залиши-
лось, він віддає сільську земельку своїм 
подільникам. Як стало відомо ГО «Грома-
да Гори», упродовж останнього року голо-
ва разом з деякими депутатами готували і 
реалізовували операцію «подаруй землю 
другу».

Сільрада ще в 2016 році замовила 
інвентаризацію всіх земель села. Але її ре-
зультати не оприлюднюють. 

У травні 2016 року до Гірської сільради 
звернувся пан Тищенко Євген Володими-
рович з міста Харкова та попросив надати 
йому землю. Виявилось, що якимось ди-
вом йому стало відомо про вільну земельну 
ділянку в  Горі біля Бориспільської траси. 
Тищенко попросив дозвіл на оформлен-
ня документів по землеустрою та надання 
у власність того наділу. Добра земельна 
комісія на чолі з Василем Потоцьким до-
зволила харківському пану розробляти 
проект. Правда, один депутат був проти 
– Олександр Карасевич. Він ставив  бага-
то питань, вимагав з’ясувати, що за особа 

той Тищенко, як це так він землю знайшов 
та ще в найдорожчій частині села, чому 
місцевим не дають, а першому перехожому 
одразу дали, може, варто по черзі і горян в 
пріоритет ставити. Але депутатам ті питан-
ня були не цікаві, рішення ухвалили 4 го-
лосами проти одного. Слідом за рішенням 
комісії і сільрада разом з Дмитрівим про-
голосували за розроблення проекту земле-
устрою. 

А вже в листопаді 2017 р. на сесію 
сільради винесли питання щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,1255 га Тищен-
ку Є.В. Я була присутня на тій сесії, на яку 
навіть спеціально прийшов голова, хоча й 
був чи то на лікарняному, чи то в учбовій 
відпустці. Прийшов, щоб особисто про-
контролювати голосування. Може бояв-
ся, щоб не здригнулась рука депутатів? 
На жаль, деякі депутати або продалися за 
обіцянки, або дійсно здатні тільки ручку 
тримати і бездумно ставити підписи там, де 
накажуть. Бо інакше як пояснити відверте 
нехтування інтересами горян на користь 
варягів з Чубинського, Харкова тощо? 

В результаті 12 депутатів передали зем-
лю горян біля бориспільської траси Ти-
щенку Є.В. – співзасновнику компанії 
«Роял Кейтерінг», бізнес-партнеру роди-
ни Дмитрівих. Таким чином вони стали 
співучасниками політичної корупції, а по 
факту крадіжки землі у своїх земляків. Це 
депутати:

Ничик Олена, Ніколаєнко Валентин, 
Чівільдєєва Яна, Потоцький Василь, 
Неплюєв Костянтин , Гурський Сергій, 
Шершень Людмила, Бугіль Ольга, Верозуб 

Сергій, Андрієвський Борис, Шевченко 
Микола, Степаненко Євген.

З огляду на розмір (0,12 Га) та геометрію 
ділянки Тищенка, зрозуміло, що побудува-
ти щось путнє там неможливо, та, мабуть, 
ніхто нічого будувати і не збирається. Але 
ця смужка землі повністю блокує під’їзд з 
Бориспільської траси до набагато більшої 
ділянки (0,8 Га), яка розташована зразу за 
нею, і таким чином унеможливлює ефек-
тивне її використання. Тобто без того ма-
ленького клаптика землі Тищенка велика 
земельна ділянка (0,8 Га) за ним перестає 
бути цікавою будь-якому інвестору.

Є інформація, що на більшій ділянці (0,8 
Га) збиралися будувати великий торговель-
ний центр відомої в країні мережі. Зараз 
інвестор вже відмовився від реалізації цьо-
го проекту через надмірні фінансові апе-
тити нових власників ділянки (Тищенка-
Дмитріва), які жадають продати цю смужку 
землі з максимальною вигодою для себе.

Що сталося?! Замість того, аби продати 
таку цікаву земельну ділянку на відкритих 
торгах і наповнити бюджет села, Дмитрів 

та ручні депутати передали її безкоштовно 
Тищенку (читай Дмитріву) для отримання 
надприбутків через фінансовий шантаж 
інвестора.

А ще, і це надзвичайно важливо, село 
втратило крім земельної ділянки ще й 
багатомільйонні надходження до бюдже-
ту у вигляді пайового внеску, щомісячні 
величезні податкові надходження та десят-
ки чи навіть сотні робочих місць в перспек-
тивному торговому комплексі.

До розслідування афери приєдналась 
всеукраїнська громадська організація 
«Стоп корупції». ЇЇ журналісти продовжу-
ють слідкувати за розвитком подій. Зда-
валось, ось вам, депутати, момент істини. 
Покайтесь та не доводьте село до відчаю, 
відмініть ганебне рішення і захистить 
честь народної влади. Депутат Карасевич 
навіть надав можливість реабілітуватись 
депутатам, що загралися, - запропонував 
відмінити скандальне  рішення на останній 
в 2017 р. сесії. Але ж ні. Більшістю голосів 
депутати відмовились включити в поря-
док денний питання анулювання ганебної 
передачі землі Тищенку. Ба, навіть більше, 
на цій сесії народом обрані  зрадники ух-
валили ще одне рішення про відчуження 
земельної ділянки мешканцю м. Києва Ка-

куну М.В.  І знову ласий шматок біля лісу 
(біля чаші пожежного басейну) дістався 
безкоштовно сторонній нікому не відомій 
особі.

Раджу виборцям поцікавитись, скільки 
перепало їхнім обранцям за це відчужене 
(вкрадене) в громади майно (землю), 
чому поставили інтереси Тищенка-
Какуна-Дмитріва вище інтересів місцевих 
мешканців. Здається, що ці депутати-зрад-
ники занадто низько оцінюють довіру 
горян і забули, що для позбавлення їх по-
вноважень достатньо зібрати всього кілька 
десятків підписів на окрузі про відкликання 
повноважень виборцями. Незамінних 
немає, а ганьба репутації залишиться на 
все життя. Дмитрів з Тищенко-Какунами 
на нашій землі зароблять грошей та й зник-
нуть, а депутатам в селі жити і людям в очі 
дивитись.

Ну що, горяни, чи не настав час істини? Чи 
не пора ставити крапку на випробовуванні 
людського терпіння? Спочатку комуналь-
ну землю під забудову, тепер вже відкрите 
привласнення?

Вважаю, що Дмитрів не буде думати про 
людей, про нас з вами. Це вже очевидно 
навіть дітям. Давайте разом скажемо НІ 
Дмитріву і його оборудкам. Пора гнати 
його з села, поки він та депутати-зрадники 
не розкрали останнє. Давайте разом наво-
дити лад в Горі. Ми помилились, довірились 
чужій людині, але цю помилку можна ви-
правити. Обирайте своїх, місцевих, розум-
них і чесних, тих, хто не зрадить, тих, хто 
власними справами доводить любов до 
села.

Наталя Лютікова

ШАНОВНІ ГОРЯНИ! 

Щиро вітаємо вас з 
Новим 2018 роком та 
різдвяними святами!

Початок року – це завжди нова 
сторінка в житті кожного. Ми мріємо, 
загадуємо бажання, сподіваємось, 
очікуємо чогось неймовірного, віримо 
у по справжньому добре диво!

Хай цей рік буде особливим для вас 
і ваших родин! Хай усі ваші зусилля у 
досягненні поставленої мети не бу-
дуть марними. 

Здоров’я вам, добра, тепла і затиш-
ку у домівках, радісних посмішок, 
щирих почуттів, приємних та цікавих 
мандрівок! Творіть дива – хтось поруч 
з вами неодмінно їх чекає. Дихайте на 
повні груди! Кохайте! Насолоджуйтесь 
кожною миттю в житті! Всього вам 
найкращого!

ГО «Громада Гори»



Не секрет, що наше село потерпає від 
постійних безсистемних відключень елек-
трики.   Але ще більше  жителі Гори страж-
дають від заниженої напруги в мережі і 
пов’язаних з цим аварійних відключень на 
локальних трансформаторних підстанціях.  
Основна проблема криється в зношеній 
інфраструктурі – старих, довгих повітряних 
лініях з неізольованими провідниками, 
на яких багато скруток і діаметр яких 
недостатній для гарантування якісного 
електропостачання. 

Для суттєвого виправлення ситуації з 
напругою достатньо замінити старі дроти 
на нові  ізольовані кабелі марки СІП. Але 
таку модернізацію ліній електропостачаль-
ник – Бориспільський РЕС – виконувати 
не поспішає. Мабуть, не хоче витрачати 
кошти, які йдуть на збагачення приват-
ного власника ПрАТ «Київобленерго». Це 
підприємство є власником наших електро-
мереж і не забуває виставляти нам рахун-
ки за неякісні послуги при грабіжницьких 
тарифах.

І скільки би не скаржилися люди в 
соціальних мережах і в приватних розмо-
вах на ці жахіття, але ситуація від цього не 
зміниться. 

В грудні чаша терпіння вже пере-
повнилася, і наші жителі почали 
самоорганізовуватися в боротьбі за право 
отримувати якісну послугу з електропоста-
чання. Найактивніші (або ті, що найбільше 
потерпають) почали на виборчих округах 
збирати підписи під колективними звер-
неннями до голови і депутатів з вимогою 
вирішення цієї проблеми. Це чудово, що 
частина горян починає усвідомлювати, що 
простими розмовами не досягти бажано-
го результату, тож  треба діяти і вимагати 
відповідних кроків від народних обранців.

Закликаю підтримати цю ініціативу і про-
довжувати практику  підписання звернень 
з проблемних питань .

Але це лише перший крок. Адже маємо 
комплексну проблему, яку самими звер-
неннями до депутатів не вирішити.  На-
ступним кроком повинен бути постійний 
громадський контроль  за діями, які повин-
на зробити сільська влада для покращення 
ситуації з електрикою. І з вимогою регуляр-
ного звітування про виконану роботу.

Нещодавно в мережі Facebook була ство-
рена групу «Бориспіль РEС трeндeць», 
метою якої якраз і є розробка і втілення 
в життя  покрокових інструкцій для 
вирішення ситуації з електропостачанням. 
Там надані універсальні рекомендації, яки-

ми може скористатись будь-яка громада. 
Це як підказка до можливих подальших дій 
і жителям села, і депутатам з головою.

18 січня на сесію завітав началь-
ник Бориспільського (РЕС) РП ПрАТ 
«Київобленерго» М.І. Борзяк. Короткий 
висновок після зустрічі такий:  чекати 
суттєвої реконструкції мереж від «Обле-
нерго» не варто, її не буде. АЛЕ  багато про-
блем село може вирішити своїми силами. 
Законодавчо ніщо не забороняє сільраді 
самостійно замовляти проекти і реконстру-
ювати електричні мережі. Монтаж однієї 
трансформаторної підстанції (ТП) «під 
ключ» обійдеться селу десь в 300 тис.грн. 
А навіть одна додаткова ТП в центрі села 
може кардинально покращити напругу в 
мережі. 

У 2017 році голова сільради Дмитрів, 
підписуючи договір пайової участі з 
ТОВ «АВТ Баварія Україна», зробив їм 
незрозумілу «знижку» в 11 млн.грн.  В чию 
кишеню пішли ці гроші, нехай розбирають-
ся компетентні органи. Ми лише можемо 
констатувати, що на ці недоотримані селом 
кошти можна було би поставити додат-
кових 35 ТП.  Ще раз повторю: за 11 млн.
грн. в нашому селі можна було би встано-
вити додаткові ТП, замінити магістральні 
електричні кабелі і навіть підвести ще одну 
резервну високовольтну лінію.  І повністю 
позбавитись проблем з низькою напругою, 
відключеннями електрики і поривами на 
лініях. 

Та навіть зараз багато чого можна зро-
бити. Кошти в бюджеті є. Було би бажан-
ня. Механізми озвучені, складного нічого 
немає. Якщо під ці проекти не будуть ство-
рювати чергові фірми-прокладки, то багато 
проблемних питань з електрикою можна 
вирішити в найближчій перспективі.

Тож аргументи на кшталт «ми нічого не 
можемо зробити» вже не приймаються! Є 
чіткі рекомендації, як потрібно діяти. Го-
ловне самим не лінуватися, читати, діяти і 
вимагати конкретної роботи від влади! 

Олександр Карасевич

ПРО ПРОБЛЕМИ З ЕЛЕКТРИКОЮ

Це слово сьогодні в усіх на слуху. Ми є 
свідками того, як на усіх щаблях влади за-
являють про боротьбу з цим ганебним яви-
щем, шукають, викривають та арештовують 
корупціонерів. Беззаперечно, що кожен 
громадянин підтримує антикорупційні за-
ходи, а також впевнений, що саме нечисті 
на руку чиновники спричинили багато бід 
у країні.

Сьогодні я розкажу історію, яка викликає 
підозри у вчиненні корупційних дій. І 
стосується вона освітлення! «Ой, ні», - за-
перечите ви, знову освітлення, та скільки 
ж можна!? Та з новим освітленням біда не 
в ціні, або, точніше кажучи, не лише в ціні.

Отже, бігаючи увечері на початку груд-
ня, я помітив щось для себе новеньке 
– «місточок» між Пушкіна та Шкільною 
освітлено, стовпи стоять. О! І перехрестя 
Шкільна-Тиха теж освітлене, як і паркова 
зона «Сажалка». «Чудово», - промайнула 
перша думка. Та все би було добре, якби 
на позачергову сесію сільради 6 грудня 
не було винесено питання затвердження 
кошторисів майбутнього освітлення. Сама 
сесія не відбулася через відсутність квору-
му. Але декілька депутатів запитали про 
кошторис освітлення. 

Отож, нам принесли документи, а ми їх 
стали розглядати та вивчати. Ага, ось він, 
«місточок», ось і «Сажалка». Диво-дивне, 
кажу, так вони ж є вже: лінії проведені, 
стовпи стоять, ліхтарі світяться. Реакція у 
депутатів така собі, нібито нічого страш-
ного і не відбулося. До того ж, знайшов 
виробника тих ліхтарів в інтернеті і одра-
зу перетелефонував. А там назвали ціну - 
3600 грн./шт., а в кошторисах 4769 грн./шт. 
(!!!!!). Отож, повивчали ми та й розійшлися. 
Але ж ні, думаю, давайте, кажу хлопцям, 
складемо акт з фіксацією усього цього та 
зареєструємо в сільраді. Того ж вечора ми 
підписали відповідний Акт з фотокартка-
ми.

Через певні обставини Акт ми не 
зареєстрували, але про його існування і те, 
що факт встановлення ліхтарів засвідчено 
ще до того, як депутати затвердять кошто-
рис, пройде тендерний комітет, буде вибра-
но постачальника робіт та будуть підписані 
договори (і почнуться роботи), було відомо 
апарату сільради, в тому числі голові, який 
заявив, що якщо є порушення, то нехай цим 
питанням займаються компетентні органи.

Увечері 7 грудня на позачерговій сесії 
інформація про проведення частини робіт 
по встановленню нового освітлення до за-
твердження кошторисів була доведена до 
відома депутатів Олександром Карасе-
вичем. Депутати не взяли до відома цю 
інформацію, а також інформацію про за-
вищення ціни на самі ліхтарі. А як стало 
відомо згодом, їх вартість складає при та-

ких об’ємах не більше 3000 грн. з ПДВ. До 
того ж, не було печаток і підписів на кош-
торисах, та це не стало на заваді, аби про-
голосувати «за». 

Але полишимо це на їх совісті. Як і пи-
тання про те, навіщо тоді взагалі депута-
ти, якщо без їх рішення, без попереднього 
вивчення ними кошторису роботи вже 
почали виконувати. Хтось вже взяв на 
себе сміливість вирішувати, що депутати 
однозначно затвердять кошторис та зміни 
до бюджету, даючи дозвіл на проведення 
відповідних робіт.

Ця історія з ліхтарями в лічені години 
набрала обертів і призвела до викриття ще 
декількох неприємних обставин. А саме:

1. В одній з груп в ході обговорен-
ня з Олександром Іващуком (депутат 
Великоолександрівської сільради) вияви-
лося, що рішення №356 Гірської сільради 
від 27 липня 2016 року є дзеркальною 
копією рішення Великоолександрівської 
ради №311. Це рішення зобов’язує прово-
дити пошук виконавців з очікуваною сумою 
закупівлі вище 50 тис. грн. виключно через 
процедуру оголошення тендера в системі 
електронних закупівель Prozorro з деталь-
ним описом процедури такого відбору. 

Перейшовши за посиланням https://
prozorro.gov.ua/tender/search/, можна 
зрозуміти, що лише 2 закупівлі було про-
ведено законно, та й ті – через перевищен-
ня лімітів, встановлених законом «Про 
публічні закупівлі», що зобов’язує їх одно-
значно до оголошення прозорого тендера. 
Інша 81 закупівля - через оприлюднення 
«звіту про укладений договір», що є пору-
шенням в зв’язку з рішенням №356. Такі 
дії є ще однією цеглинкою в базі доказів 
відносно підозри у вчиненні протиправ-
них дій посадовими особами сільради, а 
саме головою тендерного комітету Гала-
чем  Андріаном, юристом Степаненком 
Євгеном, головним бухгалтером Барковою 
Лілією. Точнішу  відповідь на це питання 
мають дати Національна поліція та проку-
ратура. До того ж, хотілося б почути комен-
тар голови постійної комісії з питань бюд-
жету, фінансів, соціально-економічного та 
культурного розвитку Василя Потоцького, 
оскільки на його комісію покладається кон-
троль за виконанням рішення №356.

2. Гірська сільрада на офіційній сторінці 
у Facebook виклала спростування звину-
вачення, що стосуються ціни закупівлі 
ліхтарів. Сільрада пояснює завищену ціну 
тим, що «новий виконавець робіт заку-
пив світильники у постачальника з до-
датковими засобами захисту від ударів, 
перенагрівання та перепадів напруги, що 
дещо вплинуло на збільшення вартості 
світильників не змінивши їх специфікацію, 
але надало можливість отримати Гірською 
сільрадою гарантію на експлуатацію 
світильників упродовж 10 років», та докла-
ла відповідний лист посередника з такою ж 
заявою.

Але набагато раніше ми отримали Па-
спорт на світильники LIGHTPro від са-
мого виробника ТОВ «Електропривід» 
(м.Полтава), в якому пункт 1.2 вказує, що 
це опис характеристик самого звичай-
ного ліхтаря і так звані «додаткові засо-
би, що призвели до здорожчання», - ніякі 
не додаткові. «Світильник складається 
з литої алюмінієвої кришки, рамки, 
корпуса фарбованого поліефірною по-
рошковою фарбою, захисного скляно-
го розсіювача виготовленого з ударо- та 
термостійкого гартованого скла, міцністю 
ІК 09. Всередині світильника також є елек-
тронний блок живлення для світлодіодів з 

вихідним стабілізованим струмом 800мА і 
можливістю дімування світлового потоку 
(як опція) та захист перенапруги 10кВ», - 
сказано в документі. А от пониження класу 
захисту з IP66 до IP65 – це вже дійсно зміни, 
але в бік погіршення властивостей. Крім 
того,  на підозру у вчиненні правопорушен-
ня наштовхує  оприлюднення Видаткової 
накладної з нашими «унікальними» 
ліхтарями і унікальною ціною на них від 
06.12.2017 (згідно рахунку від 05.12.2017). 
Напевно, таки ФОП «Закомірний С.П.» має 
неабиякі екстрасенсорні можливості, що 
ЗНАВ про його однозначний вибір як ви-
конавця робіт ще до сесії 7 грудня та до 11 
грудня, коли відбулося засідання тендерно-
го комітету та був підписаний договір. Ще 
більш дивним в усьому цьому є той факт, 
що ліхтарі, закуплені 6 грудня, вже стояли 
по селу до 2 грудня. Ось так! А врахувавши 
дію рішення №356, то порушень вбачається 
купа.

Можливо, хтось вважає, що я проти про-
гресу,  освітлення чи якості? Ні. Проти 
корупції – так. 

Залишимося ми маріонетками, вишива-
тою чи станемо квітучою нацією, залежить 
від нас. Думайте і робіть висновки!

Олександр Дідок

КОРУПЦІЯ?!
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Вогонь - страшна сила. Ніхто і ніколи 
не застрахований від пожежі. Вона може 
трапитись будь- коли і будь-де. Тому дуже 
важливо мати впевненість в тому, що у ви-
падку такого лиха до нас швидко приїдуть 
кваліфіковані пожежники, які знають, як 
приборкати  норовливий вогонь. Такі по-
жежники у нас є.

На жаль, співробітники нашої місцевої 
пожежної охорони (МПО) постійно за-
знають тиску з боку очільника села. Це 
проявляється не тільки фінансовими ути-
сками. Окрім того, що немає  матеріального 
заохочення, чоловіків постійно намагають-
ся запевнити в тому, що вони працюють  
неякісно, а також не виконують роботи з 
благоустрою села.

Але ж у селі є комунальне підприємство 
(КП) «Горянин», якому постійно перево-
дять шалені суми на техніку, прибиран-
ня сміття, косіння, роботи з благоустрою, 
зарплату робітникам врешті-решт. Де ці 
робітники? Чому обов’язки КП мають ви-
конувати пожежники?

Ми пам’ятаємо, як у передвиборчій 
програмі Дмитрів обіцяв вивести збитко-
вий «Горянин» на рівень самодостатньо-
го прибуткового підприємства. Два роки 
пройшло. Два роки! А КП як було збитко-
вим, так і залишилося. Так і буде, бо вигідно 
перераховувати мільйони в ручне, цілком 
кероване підприємство. Так і буде «Горя-
нин» животіти на постійні подачки від 
сільської ради.

То за якими критеріями голова вирішує, 

заслуговують пожежники премії чи ні? Ось 
як ситуацію коментує керівник МПО Дми-
тро Карбовський. 

«Я очолюю МПО з грудня 2016 р. В червні 
2017 р., коли створювали новий виконком, 
депутати запропонували мою кандидатуру. 
Дмитрів тоді викликав мене і сказав, що я 
не буду працювати в виконкомі, бо йому це 
не подобається. Оскільки я не погодився 
відмовитися від членства у виконкомі, на-
ступного дня я вже писав пояснювальні і 
був під постійним тиском апарату сільради. 
З того часу я не отримував премії за резуль-
татами роботи за місяць і майже не отриму-
вав надбавки за складність та напруженість 
у роботі, яка була призначена розпоряд-
женням голови у розмірі 50% ще в 2010 р. 
Я на собі відчув, що таке адміністративний 
тиск. Після того, як мене підтримав колек-
тив МПО, мої колеги теж зазнали тиску, їм, 
зокрема, суттєво зменшили  зарплату. Тоді 
ми змушені були звернутися зі скаргою в 
Державну службу України з питань праці. 
Але у  Держпраці нам порадили звертатися 
до суду.

Моя активна робота у виконкомі спону-
кала керівництво села йти на рішучі кроки. 
Тепер Дмитрів та його команда видають 
нездійсненні розпорядження, залякують 
нас новими вимогами, незрозумілими ро-
бочими графіками, безпідставно звинува-
чують. Апогеєм цього всього стала забо-
рона дивитись телевізор, готувати їжу на 
роботі собі і собаці, а собаку сказав зовсім 
прибрати, бо – вдумайтеся -  її немає в 
штаті, і вона не стоїть на «довольствії» (!).  
До того ж, нас змушують робити кожну го-

дину обхід у якості охорони на фірмі голови 
(ТОВ «Роял Кейтерінг» знаходиться поруч з 
пожежною частиною).

Закупки і ремонт техніки для пожежної 
блокуються і не проводяться вчасно, про-
хання облаштувати пожежні резервуари 
проігнорували. А це важливо, зважаючи 
на наші майже щоденні пориви водогону.  
Дрова для обігріву боксу взимку заготов-
люються власними силами і за свій  кошт. 
Звернення про необхідність придбати дро-
ва теж проігнорували, як і більшість інших 
клопотань і доповідних. 

На початку року в пожежну частину було 
проведено інтернет, та до сьогоднішнього 
дня не було оплачено ні за підключення, 
ні за послуги. Комп’ютер на роботу я вожу 
власний, принтера також немає.

Один із працівників апарату сільради 
звернувся до пожежників з пропозицією 
написати  колективне звернення до голо-
ви про відмову від керівника, натомість їм 
пообіцяли повернути несплачені премії і 
доплати.

Мені особисто пропонували піти з ви-
конкому і посади керівника, стати рядовим 
пожежним, а за це повернути всі доплати. 
Потім була пропозиція просто звільнитися 
в обмін на зарплати з преміями за три 
місяці. 

Приїздив до нас заступник голови Галач 
А.А. і прямим текстом заявив, що «поки 
Діма (тобто я) грається у політику, премій 
і доплат ви ніяких не отримаєте». Це після 
того, як ми місяць майже кожен день сади-
ли і поливали дерева, туї, розбирали пар-

кани, заготовлювали дрова на зиму, а ще 
встигали виконувати свої прямі обов’язки, 
за які ми насправді повинні отримувати 
премії і доплати, передбачені законодав-
ством. Мене просто запевнили, що премія 
буде і навіть буде доплата збільшена, див-
лячись в очі, було обіцяно гідну премію в 
листопаді.

Нагадаю, Гірська МПО вдало пройшла 
навчання з підвищення кваліфікації, на-
вчання з надання першої медичної до-
помоги, навчання з ліквідації пожежі 
піноутворювачем, власними силами уте-
плила бокс та відремонтувала в’їзні ворота. 
І якщо хтось скаже, що в нас в селі демокра-
тичний і чесний очільник, то ні, шановні, 
ви помиляєтесь».

Отож, зважаючи на викладене Карбовсь-
ким, думаю, шо потерплять, потерплять 
хлопці ці знущання ще деякий час та й  
підуть. У них є родини, дітки, яких треба 
годувати, одягати і вчити. На ту заробітну 
плату, що вони мають, особливо не роз-
женешся. Хто прийде на їх місце? Молоді 
хлопчаки, які пожежу бачили тільки в кіно? 
Та й чи прийдуть. Зважаючи, якому тирану 
доведеться підкорятись.

Тільки лікті кусатимемо ми, любі 
односельці! Бо коли треба, не змогли за-
хистити наших пожежників від свавілля 
всього однієї людини. Ми вже не маємо 
лікаря в амбулаторії. Тепер перед нами мая-
чить перспектива втратити  кваліфікованих 
рятувальників.

Любов Сокольцова

НЕСКОРЕНІ ВОГНЕБОРЦІ

18 грудня всі були шоковані, коли побачи-
ли встановлені стовпи для нового паркану, 
яким буде зменшено територію школи біля 
центрального входу. Обуренню батьків та  
вчителі не було меж. Цього ж дня на вимогу 
вчителів терміново відбулись збори педко-
лективу та батьків, на які викликали голову 
сільради та його заступника 

Голова намагався дати пояснення щодо 
цих стовпів, малював схему зменшеної 
території школи. Хочеться одразу наго-
лосити, що на жодне поставлене питання 
чіткої відповіді ніхто з присутніх не отри-
мав. Лунали лише загальні фрази про пер-
спективу, розвиток села, якесь химерне по-
кращення та про об’єднання громад. 

Враженнями від зустрічі поділилася 
голова батьківського комітету Світлана 
Якимчук. За її словами, голова розповідав 
про «нове покращення», про те, що треба 
міняти «ось той колхоз», тобто огорожу із 
хвірткою… 

«Відповідаючи на наші запитання, 
Дмитрів запевнив, що для переносу огорожі 
рішення виконкому чи депутатів йому не 
потрібно. Ще він повідомив, що депутати 
проголосували про виділення грошей на 
паркан. На наше прохання уточнити межі 
шкільного подвір’я, тобто, де має бути но-

вий паркан, голова підтвердив, що його 
планують перенести в бік школи, а не в бік 
площі. Але чому?», - говорить Якимчук. 

На її думку, яку поділяють також батьки 
і педколектив, якщо паркан перенесуть, то 
виникне чимало незручностей. Тому спра-
ведливо виникають ряд питань:

1. Чи були враховані шляхи залишення 
території під час евакуації? Адже фактич-
но новий паркан перекриє найкоротший 
шлях евакуації через прохід на розі школи 
(де меморіальна дошка М.Березовому).  І у 
випадку пожежі діти будуть змушені про-
ходити в небезпечній близькості біля вікон 
школи, що становить додаткову небезпеку. 

2. Перекрита доріжка змусить дітей взим-
ку проходити під звисаючими з даху бу-
рульками і сніговими брилами.

3. Дмитрів на зборах наголосив, що паркан 
хочуть перенести для безпеки дітей та вста-
новлення відеоспостереження біля шко-
ли.  Але яким чином зменшення території 
шкільного двору і перекриття додаткового 
шляху евакуації може покращити безпеку 
дітей? А щодо відеоспостереження, то ще 
навесні керівництво школи просило надати 
кошти на відеокамери. На жаль, сільрада 
жодної копійки не виділила.   Камери для 

школи придбали за рахунок шкільного 
фонду, тобто самих батьків.

Збори батьків і педколективу вирішили, 
що неприйнятно здійснювати будь-які 
маніпуляції з шкільною землю без погод-
ження з ними.

Ось що з цього приводу думає один із 
батьків учнів школи Олександр Онищенко. 

«Мене обурило, що ніхто нічого не знає 
з приводу цього нового паркану. Ніхто не 
цікавився думкою учителів чи батьків. А 
хто приймав рішення? За чий кошт воно 
втілюється? А як батькам «першачків»? 
Круги навколо школи «намотувать», щоб 
дійти до класу, який знаходиться в іншому 
корпусі, поруч із їдальнею? Особливо зран-
ку дуже зручно буде... 

Сільраді мало території площі!? Потрібно 
розширити!? Ви б краще генератор в дит-
садок придбали. Чи свердловину в садочку 
зробили. Нема слів...»

21 грудня заступник голови Андріан 
Галач надав відповіді з цього питання 
журналістам ГО «Громада Гори» і «Стоп 
корупції». Виявляється, ніяких документів 
у сільради для перенесення паркану немає. 
Хто його ініціював, так і не відомо. Обгово-
рення було начебто півроку назад з депута-
тами, але ніяких письмових підтверджень 
немає. Більше того, Галач не знає хто вста-
новив стовпчики, чиїм коштом і за чиєю 
вказівкою. Пропонував навіть провести 
розслідування. 

22 грудня на сесії голова надав своє по-
яснення появі цих злощасних стовпів. 
Виявляється, за його словами,  є угода 
сільської ради з компанією, яка виконувала 
роботи. Вона  встановила стовпчики і тепер 
хоче за це гроші - 6 тис 200 грн. Тепер їх має 
відшкодувати або сільська рада, або шко-
ла, або персонально директор. Угоду в очі 
ніхто не бачив, крім, звісно, голови. Крім 

раптово утвореного боргу, дивує і обурює 
ситуація, коли голова і заступник, сидячи 
в сусідніх кабінетах, не знають про дії одне 
одного.

В свою чергу, директор школи запевняє, 
що ніяких письмових повідомлень щодо 
облаштування нового паркану не отриму-
вав. Сам з проханням встановити паркан 
не звертався. Будь-яких документів про ви-
конання робіт з облаштування паркану на 
території школи не підписував.    

18 грудня на зборах Дмитрів пообіцяв 
призупинити роботи по перенесенню пар-
кану до весни. А вже 21 грудня робочі знов 
прийшли продовжувати роботи. Їм не до-
зволили цього зробити.

Якщо голова вважає, що розпочав-
ши процедуру рейдерського захоплення 
шкільної землі,  робить краще, то він дуже 
помиляється. Громада буде опиратися на-
хабним спробам позбавити життєвого про-
стору наших дітей.

Любов Сокольцова

ЗАХОПЛЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ТЕРИТОРІЇ
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Засновник:
ГО «Громада Гори»

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого ЗМІ:

КІ №1660 від 01.03.2017

Друк: ТОВ «ДРУКАРНЯ ВІОЛ»
03022, вул. Васильківська, б.30

Наклад: 2200 прим.
Усі цитування були взяті з першоджерел

без зміни матеріалів.

Ел. пошта:
hora.hromada@gmail.com

Тел.: (067)408-08-44
-    матеріали, позначені цим знаком,

вказують на власний матеріал редакції.

Якщо Ви маєте бажання поділитись наболілим 
чи своїми поглядами на життя села, ми готові 
відповісти на ваші ініціативи і висвітлити теми, які 
б ви хотіли бачити на шпальтах нашої газети.

Питання і пропозиції надсилати на ел. пошту.

Сесія №48/1, (зірване засідання 21 груд-
ня):

Засідання не відбулося, бо більшість із 
провладних депутатів не з’явились. Як по-
казало голосування наступного дня, скоріш 
за все, вони отримали команду від голови 
сільради не приходити, бо не могли назби-
рати необхідну кількість голосів для голосу-
вання за бюджет, премії та «прихватизацію» 
землі.

Сесія №48/2, (засідання 22 грудня):
--- Лояльна до голови більшість про-

голосувала за бюджет села на 2018 рік 
(ріш.№925), хоча того самого папірця, за 
який вони голосували під назвою ПРОЕКТ, 
депутатам не надали. Простими словами, 
депутати поставили підпис на чистому 
листі паперу, в який тепер голова сільради 
зможе вписати все, що йому заманеться. А 
орієнтовний бюджет села на 18 рік складає 
23 млн.грн.

--- Таким самим чином, без документів, 
ознайомлення і оприлюднення, наші  браві 
депутати проголосували за затвердження 
більше десятка новопроголошених про-
грам,  назви яких лише чули. Оприлюднен-
ня та обговорення не було. 

--- На сесії депутат Василь Потоцький 
проговорився, що, виявляється, депутати 
перед сесією збиралися на нараду. Але чо-
мусь туди покликали далеко не всіх. Напри-
клад, депутати Карасевич О.В., Бабій О.М., 
Леваш В.М. та Чемерис І.В.  не отримували 
повідомлень про це засідання. І як можна 
здогадатись, не кликали саме тих, хто має 
чітку власну позицію і відмовляється бути 
посіпакою в голови сільради. / ПОСІПАКА, 
и, чол. і жін., зневажл. Прислужник, готовий 
допомагати в будь-яких діях, переважно 
ганебних; поплічник/.  Таким чином, у нас 
почала відновлюватись традиція минулої 
влади, коли «своїх» депутатів напередодні 
ввечері викликали на вранішнє «підпільне» 
засідання ради, щоб крім наближених до 
голови  «прикормлених» обранців більше 
нікого не було. 

Як показали голосування на цій сесії, до 
кола «наближених» входять такі депутати: 
Ничик О.О., Ніколаєнко В.В., Чівільдєєва 
Я.І., Потоцький В.В., Неплюєв К.А. , Ко-
валевський О.В., Гурський С.В., Шершень 
Л.Ф., Бугіль О.І., Величко В.А., Верозуб С.В., 
Андрієвський Б.І., Шевченко М.В., Степа-
ненко Є.М.

--- Нарешті все село може привітати на-
ших керівників: голова, заступник і секре-
тар ради дочекалися того, що депутати 
проголосували їм надбавки до посадового 
окладу у вигляді 300% премій. Можливо, 
премії будуть і вищі, але перевірити за-
раз ми не можемо, бо жодне з рішень сесії 
не оприлюднене на сайті сільради, як того 
вимагає закон. 

--- Рішенням 924 затверджений План 
соціально-економічного розвитку на 2018 
рік. Цей документ підготували на остан-
ньому засіданні бюджетної комісії. Що ж, 
можемо лише порадіти за цей колектив. 
Іншим так не щастить. Адже в рамках 
сільської ради була, і є, робоча група по 
створенню Плану соціально-економічного 
розвитку. Але чомусь її роботу активно 
блокує керівництво ради. А от бюджетній 
комісії під керівництвом В.В.Потоцького 
таланить. Вони змогли в рамках ОДНО-
ГО засідання розробити надважливий до-
кумент для села, який, щоправда, поки 
ще ніхто не бачив. До того ж, в голові не 
вкладається, як можна серйозно сприймати 
розробку документів надзвичайної ваги в 

такий дивний спосіб.

--- Надали дозвіл на закупівлю 
електронної системи голосування. Тепер 
засідання будуть проходити значно швид-
ше.

--- Проголосували питання про замов-
лення проектів щодо облаштування авто-
бусних зупинок та  влаштування систем 
відводу дощових та талих вод по  вулиці 
Центральній, а також щодо будівництва 
пожежного поста та спорудження котельні 
адмінбудівлі сільради (???). Побачимо, що 
після цього голосування буде втілене в 
реальності і чи буде влада оприлюднювати 
ці проекти  для обговорення громадою.   

--- Земельні питання. 
Ще не вщухло обурення громади від 

присвоєння бізнес-партнером голови 
сільради земельної Тищенком ділянки по-
над трасою, як знову на цю сесію винесли 
ще одне рішення-подарунок. На цей раз 
жителю Києва Какуну М.В. виділили по 
вул. Східна, поруч з басейном, 10 соток 
землі в приватну власність. І хоча депута-
там наголошувалось на неприпустимості 
такого нахабного розбазарювання сільської 
землі, та все ж вони не побоялись людсь-
кого гніву. Щедрість лояльних до голови 
депутатів стосовно немісцевих  прохачів 
безкоштовної землі вражаюча. Корінне на-
селення поки програє з розгромним рахун-
ком. Схоже, не так просять!

--- Про постійні комісії.
За ініціативою голови сільради до по-

рядку денного внесли питання щодо змін 
в постійних комісіях ради. Роман Дмитрів 
пропонував змістити мене, Олександра 
Карасевича, з посади голови регламентної 
комісії і перевести в члени соціальної 
комісії. Як виявилося, думка, бажання і, 
найголовніше, право кожного депутата са-
мому визначатись щодо того, бути йому в 
тій чи іншій комісії, голову сільради абсо-
лютно не цікавить. Він звик до тиранії, тому 
такий порядок і намагається встановити і 
в сільраді. І схоже, що певна кількість на-
родних обранців готові його підтримати в 
цьому. Користуючись нагодою, назву тих 
депутатів, які підтримали самоправство 
Дмитріва і голосували за зняття мене з голо-
ви регламентної комісії і переведення проти 
моєї волі в соціальну комісію. Це депутати 
Ничик О.О., Ніколаєнко В.В., Чівільдєєва 
Я.І., Потоцький В.В., Неплюєв К.А. , Гурсь-
кий С.В., Бугіль О.І., Шевченко М.В. Але 
рішення не набрало необхідної кількості 
голосів, тому склад комісій не змінився. Що 
ж, будемо готуватись до наступних спроб 
Дмитріва знищити об’єктивність в стінах 
сільради. Нам не звикати.

Про аргументацію щодо зняття говорити 
не буду, вона не витримує жодної критики. 
А ось про пропозицію поставити головою 
регламентної комісії депутата Степанен-
ка Є.В., який є співробітником сільради 
- підлеглим голови і отримує від нього 
зарплати та премії, пропоную  подумати 
всім. Про спробу знищити єдину комісію, 
яка має сміливість критикувати методи 
роботи керівництва ради і ставити під 
сумнів доцільність та законність рішень, 
що приймаються, дуже влучно  висловив-
ся депутат Чемерис І.В. Він сказав, що: «ця 
людина (Олександр Карасевич), як голова 
регламентної комісії, створює той баланс, 
який сільська рада має сьогодні». 

--- Обговорення і голосування за всі 
рішення цієї та інших сесій можна пере-
глянути на YouTube-каналі «Громада Гори» 
в інтернеті.

Олександр Карасевич

ПІСЛЯ СЕСІЇ. АНАЛІЗ.

«Небо і Земля, Небо і Земля  нині торже-
ствують…»

Цією відомою колядкою  юні горяни, 
більшість з яких є членами національної 
скаутської організації Пласт, вітали своїх 
односельців з Різдвом Христовим. Діти за 
допомогою дорослих старанно готувались: 
вчили колядки, щедрівки та новорічну 
виставу-гру «Меланка». Щороку вони вчать 
нові вітальні пісні та вистави. 

Колядки та щедрівки мають неабияку 
енергетику, оскільки їх вік сягає  5-7 ти-
сяч років. Цікаво, що щедрівки збереглися 
тільки в Україні. І ми на собі відчули їхні 
Різдвяні чари: господарі зустрічали нас 
гостинно і радісно, пригощали і дарували 
смаколики. Шість годин свіжого зимового 

повітря пішли на користь і пролетіли, наче 
одна мить. 

Багато жителів Гори приїхали з інших 
областей нашої країни та привезли з со-
бою традиції свого краю. У когось кутя з 
пшениці, у когось – з рису або з перлової 
крупи. До речі, всі інгредієнти куті щось 
символізують. Наприклад, пшениця – це 
символ нетлінного життя, мед – здоров’я і 
благополуччя, мак – сімейний добробут, а 
фрукти – багатий урожай. 

Десь діти квокчуть під святковим сто-
лом, шукаючи у сіні цукерки, дрібні гроші 
та при цьому промовляють: «Кво-кво, зав-
тра - Різдво» (це щоб кури добре неслися). 
А десь запрошують усіх похресників на 
вечерю. Але майже всі на Святвечір готу-
ють 12 пісних страв, люблять колядувати і 
щедрувати, адже в цих календарно-обрядо-
вих піснях втілився одвічний потяг людей 
до щастя, добра, краси, статків та високої 
моралі. І  всі люблять Україну  та поважа-
ють традиції наших предків. 

Христос народився! Славімо Його!
Христос хрещається! В річці Йордані!

Ірина Пустовіт

ВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ

Ну і весело проходять зимові дні у наших 
пластунів! Купа свят і купа друзів, з якими 
весело будь-де і будь-коли, - це вагомий 
привід, щоб не сидіти та сумувати вдома, а 
йти пізнавати навколишній світ і  творити 
добрі справи.

Так, вже другий рік поспіль наші пласту-
ни брали участь у всесвітньо відомій акції 
поширення Вифлеємського вогню. 

17 грудня у Патріаршому Соборі 
Воскресіння Христового у Києві відбулася 
урочиста церемонія його передачі громаді 
міста і пластовим осередкам усієї України. 
Далі Вифлеємський вогонь миру  гірські 
пластуни повезли у Бориспіль, в район-
ну державну адміністрацію та міський 
реабілітаційний центр «Наш дім», завітали 
у Гірську і Щасливську школи, храми сіл 
Гора та Мала Олександрівка. Враження 
були неперевершені, адже Вифлеємський 
вогонь, який є символом миру, до-
бра, милосердя,  об’єднав багато людей, 
представників різних конфесій з надією на 
мир у родинах, мир в Україні та  в усьому 
світі.

Січень - перший  місяць нового року, на-
сичений веселими святами та розвагами, 
пов’язаними з традиціями українського на-
роду.

«Різдвяна  свічечка»  - ще одна пластова 
акція, що була започаткована у 1950 р. на 
знак єдності українців, розпорошених по 
всьому світу.

14 січня наші пластуни взяли актив-

ну участь в організації  цього пласто-
вого заходу, який проходив в Київській 
міській державній адміністрації. «Різдвяна 
свічечка- 2018» зібрала чимало  родин, щоб 
у колі давніх друзів поспівати українських 
пісень, поколядувати, пощедрувати, по-
вертепувати, посмакувати солодощами або 
порадувати себе сувенірами від пластунів 
- умільців з  благодійного ярмарку. Значну  
частину коштів від виторгу  передано на 
лікування Наталі Волошко.

Тож долучайтеся до нас, щоб стати  учас-
ником різноманітних пластових заходів і 
не втрачайте можливості відчути на собі 
особливої атмосфери пластування!

Про усі наші пригоди ви можете дізнатися  
на сторінці Facebook «Гірські пластуни».

До зустрічі!
Людмила Кухар

СКОБ!
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