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7 листопада 2015 року офіційно припинить функціонування стара міліція. Замість неї всту-
пає в законну дію нова Національна поліція. Підрозділи охорони правопорядку вже працю-
ють у Києві, Одесі, Львові та Харкові. До кінця березня 2016-го поліцейські патрулі оберіга-
тимуть громадський спокій в усіх великих містах України

УКРАЇНСЬКІ КОПИ: 
МАСШТАБНА РЕФОРМА МВС

удова новина для жителів Позняків! 
Багатотисячна громада отримала 
дільничний пункт, який забезпе-

чуватиме охорону правопорядку в мікрора-
йоні. У 2011-му відділок, який працював на 
території 62-ї школи, закрився через непри-
датність до використання. У зв’язку з цим 
40 тисяч дарничан змушені були обслугову-
ватись у відділенні, яке розташовано наба-
гато далі, аж на вулиці Здолбунівській.

НА ПОЗНЯКАХ ВІДКРИВСЯ 
НОВИЙ ДІЛЬНИЧНИЙ ПУНКТ

На Княжому Затоні, 17-В, на території СЗШ № 62, 
запрацював новий відділок Дарницького РУГУ 
МВС України в Києві

 Старший дільничний 
В’ячеслав Гапонюк

готовий надати допомогуЧ

Р

Прес-служба «Будуймо разом Україну»

– І ми не могли пройти повз такої 
важливої справи, як охорона громад-
ського спокою.

До ремонту команда депутата пі-
дійшла ґрунтовно – полагодили дах, 
замінили три вікна на металоплас-
тикові, провели капітальний ремонт 
стін та підлоги, виконали електромон-

тажні роботи, відновивши освітлення. 
Вже з 3 жовтня 2015 року капітан мі-
ліції, старший дільничний В’ячеслав 
Гапонюк, відкрив прийом у новому від-
ремонтованому приміщенні.

Приймальні дні: вт. 9:00–11:00, 
чт. 18:00–21:00, сб. 10:00–13:00.

Стан кімнат був жахли-
вий – довгий час протіка-
ла покрівля і через постій-
ну вологість стіни почали 
руйнуватись, утворилась пліснява. Фак-
тично приміщення було непридатним 
для експлуатації.

– Жителі на кожній зустрічі просили 
відремонтувати приміщення для роботи 
дільничного, – коментує депутат Київра-
ди Володимир Гончаров. 

еформа МВС вважається одним 
із найважливіших досягнень ко-
манди президента Петра Поро-

шенка. 800 працівників патрульної служ-
би Києва, які відмінно виконують обов’яз-
ки, днями отримали офіцерські погони та 
спеціальні звання. За три місяці роботи 
рівень довіри українців до поліцейських 
зріс до 80%.

На сьогодні нові підрозділи охорони пра-
вопорядку працюють у чотирьох містах: 
Києві, Одесі, Львові та Харкові. В Луцьку, 
Дніпропетровську, Хмельницькому, Іва-
но-Франківську, Вінниці та Чернігові по-
ліція виконує обов’язки в тестовому ре-
жимі.

Наразі на етапі набору добровольців ще 
десять міст – Херсон, Черкаси, Кременчук, 
Полтава, Слов’янськ, Краматорськ, Жито-
мир, Чернівці, Рівне та Бориспіль.

Міністр МВС України Арсен Аваков за-
значив, що на початок 2014-го в державі 
було 170 тис. міліціонерів. Натомість буде 
152 тис. працівників Національної поліції. 
Загальна кількість патрульних по всій 
країні зросте до 10 тис. осіб.

– До березня наступного року патруль-
на поліція запрацює в усіх містах, – на-
голосив міністр внутрішніх справ. 

За словами А. Авакова, МВС збира-
ється витримати єдиний стиль фор-
ми для всіх підрозділів Національної 

поліції: спецназу, експертів і криміна-
лістів, співробітників карного розшу-
ку.  Дільничні працівники отримають 
форму, схожу на спецодяг патрульних. 
Скоро розпочнеться виробництво но-
вої повсякденної форми поліцейських. 

ПАТРУЛЬНА ПОЛІЦІЯ – 
ЛИШЕ ЧАСТИНА 
ВЕЛИКОЇ РЕФОРМИ

Перший заступник міністра МВС Ека 
Згуладзе – людина, яка створює Наці-
ональну поліцію в Україні за зразком 
успішної Грузії. За її словами, патрульна 
поліція – лише одна зі структур Нацполі-
ції, але найчисельніша, тому що вона «на 
вулиці та її помітно». Замміністра переко-
нана, що кількість поліцейських на вули-
цях має зростати. 

Патрульна служба входить до одного 
з шести великих блоків реформи – «Гро-
мадської безпеки». За новою концепцією, 
дільничні підрозділи з’єднаються з па-
трульною службою.

— Ми хочемо отримати універсального 
поліцейського: працівника ДАЇ, патруль-
ної служби і дільничного. Зміниться не 
лише назва і форма. Новий поліцейський 
буде більше спілкуватись із людьми, вирі-
шувати їхні проблеми, а не заповнювати 
папірці, як це зараз роблять дільничні.

За словами Еки Згуладзе, із завантаже-
ністю співробітників зростатиме і заро-
бітна плата. Сьогодні хлопці та дівчата, 
яких ми бачимо на вулицях, отримують 
8 000 грн, а їхні керівники – 10 000 грн.

Текст: 
Леся Шелест

ЕКА ЗГУЛАДЗЕ, 
перший заступник 
міністра МВС України

Патрульна поліція сама не впо-
рається зі стихійною торгівлею 
та паркуванням у Києві. Навіть 
якщо кількість поліцейських 
становитиме щодня п’ять ти-
сяч, а не п’ятсот. Це дві великі 
проблеми столиці. І ми будемо 
тісно співпрацювати з міською 
владою в цих питаннях.

ВОЛОДИМИР 
ГОНЧАРОВ,
депутат Київради

Вважаю, що в Києві має бути 
створена муніципальна поліція. 
Окремий орган правопорядку, 
підконтрольний місцевій владі. 
Поліцейські отримують заро-
бітну плату з міського бюджету 
і працюють у повній взаємодії 
з Національною поліцією. Пере-
лік функцій – контроль за вико-
ристанням земельних ресурсів, 
паркуванням транспорту, орга-
нізацією торгівлі, громадським 
харчуванням, благоустроєм те-
риторій, чистотою вулиць та 
охороною пам’яток культури. Це 
саме ті напрями, де патрульні 
поліцейські не можуть впора-
тись, зважаючи на величезний 
обсяг роботи.В Україні буде 

до 10 000 патрульних

ДО ПІСЛЯ
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ВОЛОДИМИР ГОНЧАРОВ: 
«ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ 
МАЄ ПОСТІЙНО ЗРОСТАТИ»

За поданням депутата В. Гончарова 
ще у березні цього року Київрада звер-
нулась до Верховної Ради, Кабміну та 
президента з вимогою переглянути 
рівень прожиткового мінімуму. Вра-
ховуючи, в тому числі і лист депу-
татів, український парламент вніс 
зміни до бюджету-2015, за яким про-
житковий мінімум і заробітна плата 
зросли на 12%

!

вересні цього року Верховна Рада внесла зміни 
до Закону «Про державний бюджет України на 
2015 рік», у якому збільшила розмір мінімаль-

ної заробітної плати та прожиткового мінімуму. З 1 ве-
ресня 2015-го мінімальна заробітна плата і прожитко-
вий мінімум на одну особу для працездатних осіб ста-
новлять 1 378 грн.

У січні 2015 року мінімальна заробітна плата склада-
ла 1 218 грн, а прожитковий мінімум – 1 176 грн. 

– Я пропонував переглянути ці показники ще у берез-
ні, – коментує депутат Київради Володимир Гончаров. 
– Такий прожитковий мінімум порушує права людей, 
не відповідає реальності та не є економічно обѓрунто-
ваним. Він є принизливим, адже не задовольняє основ-
ні потреби людини. Його потрібно привести у відпо-
відність до 48-ї статті Конституції, у якій йдеться, що 
кожен має право на достатній життєвий рівень. 

Ще навесні Володимир Гончаров підготував проект 
рішення «Про визнання статей 7 та 8 Закону України та-
кими, що не відповідають дійсності та порушують пра-
ва територіальної громади міста Києва». 4 березня 2015 
року на сесії Київради депутати одностайно ухвалили 
рішення про звернення до президента України, Верхов-
ної Ради та Кабміну з вимогою переглянути чинний рі-
вень прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної 
плати. 

 Тож підвищенню показників на 12%, в тому числі, 
сприяло і проголосоване рішення депутатів Київради. 
Володимир Гончаров вважає, що збільшення прожит-
кового мінімуму до 1 378 грн теж не є достатнім, і має 
намір продовжити роботу над тим, аби сума мінімаль-
но необхідних коштів поступово зростала.

Текст: 
Олена Попова

олодимир Гончаров починав у 2005-
му заступником начальника відділу 
«Покриття для підлоги, плитка», нині – 

заступник генерального директора потужної на-
ціональної компанії. Вісім років працював ди-
ректором гіпермаркету на Позняках і вивів під-
приємство у лідери продажів у середині мережі.

Одна з найрозвинутіших компаній на території 
України. Лідер мережі ринку роздрібної торгівлі 

В

 СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНИЙ БІЗНЕС 
ЗАБЕЗПЕЧУЄ РОБОТОЮ 25 ТИСЯЧ УКРАЇНЦІВ 

За рейтингом інтернет-видання «Українська правда», компанія потрапила до трид-
цяти найбільших платників податків України. Минулого року сплачено до держав-
ної казни понад 2 млрд грн. Одна з небагатьох, що не має олігархічного підґрунтя

Текст: 
Леся Шелест

та найбільший платник податків у цій галузі. Одне з бю-
джетоутворюючих підприємств держави – за шість мі-
сяців 2015-го до казни внесено понад 1,3 млрд грн.

Торговельна мережа складається з сорока будівель-
но-господарських гіпермаркетів по всій країні. На даний 
час компанія не здійснює жодної діяльності в анексова-
ному Криму та непідконтрольних Україні територіях.  
Завдяки діяльності флагмана галузі робочі місця мають   
понад 25 тис. українців, які забезпечують не менше ніж 
100 тис. членів своїх родин. Заробітна плата – одна з най-
вищих на ринку.

«Епіцентр К» дає можливість розвиватися в межах 
підприємства та підтримує кар’єрне зростання пра-
цездатних, здібних й амбіційних молодих людей.

ТЕТЯНА ДЯЧЕНКО,
касир торговельного залу, 56 років

же чотири роки моє життя пов’язане з компанією. 
Рік тому  вийшла на пенсію, але прожити на ці 
копійки неможливо. Прийняла рішення поверну-

тись до гіпермаркету. Бажання шукати нове місце роботи 
не було, тому що «Епіцентр К» − це велика родина. Керів-
ництво піклується про нас, забезпечуючи безкоштовним 
харчуванням, спецодягом і медичним обслуговуванням, 
що для мене, пенсіонерки, вкрай важливо. Також ми має-
мо можливість отримувати  оздоровчі путівки та відпо-
чивати в санаторіях безкоштовно. Для нас організовують 
культурно-розважальні заходи, де ми відпочиваємо усім 
колективом. До того ж, я живу поруч із гіпермаркетом – 
десять хвилин пішки. Але найголовніше − досить висо-
кий рівень заробітної плати. І вона повністю «біла», що 
вкрай важливо при нарахуванні соцвиплат.

В

АНДРІЙ ЛАЛАКІН,
технічний торговець, 30 років

авдяки роботі я побував у багатьох куточках світу 
– Буенос-Айресі, Парижі, Лондоні, інших цікавих 
місцях. Влаштувався у 2007 році. Тоді активно за-

ймався футболом і прагнув працювати в компанії, тісно 
зв’язаній зі спортом. Був щасливий, коли дізнався, що тут 
є футбольна секція для співробітників. З командою, яку 
заснував Володимир Гончаров, я об’їздив безліч країн. Ми 
беремо участь у міжнародних змаганнях з футболу, стали 
чемпіонами світу в Буенос-Айресі.

У нас також організовані секції з баскетболу, волейболу, 
тренажерна зала. Подобається, що керівництво підтримує 
ініціативи співробітників щодо власного розвитку і до-
помагає впроваджувати в життя цікаві ідеї. Саме в ком-
панії «Епіцентр К» зустрів дружину, з якою ми виховуємо 
синочка. Маю можливість забезпечувати родину, дякую-
чи пристойному рівню оплати праці.

З

МАКСИМ ЛУТЮК,
технічний консультант, 23 роки

ри з половиною роки тому прийшов у компанію 
простим стажером. Дружина була вагітна, тож по-
садами особливо не перебирав. Це моє перше офі-

ційне робоче місце. Зараз працюю техконсультантом від-
ділу. Компанія дає можливість постійно ворушитись, бо 
там, де немає динаміки – нецікаво. Тут вчать працювати 
в команді: ми тут як одна сім’я. На сьогоднішній день 
«Епіцентр К» – лідер за організацією робочих місць. Таких 
зарплат, які тут сплачують, більше не знайдеш. Раджу зна-
йомим влаштовуватись. Найближче майбутнє пов’язую з 
компанією, звичайно, якщо вона теж зі мною його пов’яже.

Т

4 березня цього року депутати одноголосно 
підтримали проект рішення Гончарова 
про підвищення прожиткового мінімуму 

У
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Переможці отримали кубки та медалі

На полі Київської інженерної гімназії відбувся дитячий 
футбольний турнір, який традиційно підтримує депутат 
Київради Володимир Гончаров

Текст: 
Леся Шелест

У ДИТЯЧОМУ ТУРНІРІ 
НА КУБОК ГОНЧАРОВА 
ЗМАГАЛИСЯ 28 КОМАНД

утбольні баталії за підтримки депу-
тата організовуються в Дарницько-
му районі вже всьоме. Як людина, 

яка з дитинства любить, грає і розумієть-
ся на футболі, Володимир Гончаров охоче 
сприяє розвитку ігрового спорту в районі.

Змагання відбувались у два етапи: з 2 по 
4 жовтня 2015-го грали команди 2007–2008 
років народження, а з 9 до 11 жовтня – юна-
ки 2006–2007-х.

 – Бажаю юним футболістам отримати 
задоволення від участі в іграх, багато 
яскравих емоцій і, звичайно, кожній ко-
манді зичу перемоги! – підтримав спортс-
менів Володимир Гончаров.

У турнірі беруть участь 28 команд, се-
ред яких провідні дитячі дарницькі клуби 
– «Переможець», «Дарниця», «ФК ім. Льва 
Яшина». Ігри тривають на полі Київської ін-
женерної гімназії.

Урочисте відкриття турніру супрово-
джувала естрадно-духова студія «Суве-
нір». Музиканти виконали гімн України 
та різні твори на підтримку учасників 
змагань.

Повболівати за юних гравців прийшли 
батьки:

 – Вважаю, це дуже важливий захід. 
Дітям потрібно отримувати досвід у 
змаганнях різного рівня, розвиватись у 
спортивному плані. Адже більше граєш 
– більше отримуєш перемог! Мій син 
надзвичайно задоволений, що бере 
участь у турнірі, хоча він не дуже довго 
тренується,  –  прокоментував батько 
одного з юних гравців Данило Ачипур.

Тренер ФК «Переможець», одного з най-
відоміших клубів-учасників, Олександр 
Каплоушенко розповів, що зазвичай 
футбольні зустрічі проводились на те-
риторії гімназії «Київська Русь».

– Цьогоріч вирішили змінити лока-
цію – на стадіоні Київської інженерної 
гімназії є усі умови для участі у турнірі 
маленьких гравців.

Самі ж футболісти шаленіли від гордо-
сті – багато з хлопчаків брали участь 
цього року перший раз.

–  Нам дуже подобається грати у 
футбол. Ми тренуємось давно, але зма-
гаємось у такому чемпіонаті вперше. 
Ми   з команди «Переможець» і раді, що 
граємо сьогодні, – поділились вражен-
нями учасники турніру Андрій Куліков і 
Назар Пасічник.

На момент виходу газети стали відомі 
результати обох етапів турніру. 

Серед гравців 2007–2008 років народ-
ження перше місце виборола команда 
ФК «Спартак», друге – ФК «Переможець», 

Ф

третє у почесній боротьбі виграла 
дитяча збірна Київської інженерної 
гімназії.

У другому етапі турніру найкраще 
себе показала команда Київської ін-
женерної гімназії. Друге – ФК «Пере-
можець», третє – ФК «Ірпінь».
В урочистій атмосфері юні футболіс-
ти отримали заслужені кубки, медалі 
та м'ячі із символікою національної 
збірної. 

Вітаємо переможців і бажаємо 
успішної участі й в інших спортив-
них турнірах!

Як депутат і член постійної комісії з пи-
тань бюджету та соціально-економічного 
розвитку за півтора року залучив понад 

9 млн грн бюджетних коштів для вирі-
шення нагальних проблем округу.

Прес-служба «Будуймо разом Україну»

✓ Кількість відвідувачів – 5 208
✓ Кількість звернень від громадян – 3108 
(виконано –1175, у роботі – 1933)
✓ Кількість громадян 
на особистому прийомі – 1358
✓ Надано юридичних консультацій – 404
✓ Консультації щодо 
оформлення субсидій – 110
✓ Консультації щодо 
перерахунку пенсій – 89

РОБОТА ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ !

!

У 62-Й ШКОЛІ ВКОТРЕ ВІДНОВЛЕНО 
СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК

В КИЄВІ СТАРТУВАВ ТУРНІР З ТРИБОЛУ

За підтримки Володимира Гончарова в дарницькій 
школі № 62 відбувся міні-турнір з триболу

Новенькі 
металеві 
кільця вже 
кілька разів 
знімали 
невідомі

е новий вид спорту, різновид футбо-
лу, але воріт і гравців на полі по троє.

Трибол лише починає розвиватись 
в Києві. Винахід належить переселенцю з Дон-
басу Геннадію Кривоносову. Чоловік очолив 
шкільну команду, тренує хлопців та ініціює 
турніри.

Цими вихідними змагались учні 62 та 314 
шкіл Дарницького району, усього взяли участь 
27 дітей.

Переможці першого турніру з триболу: пер-
ше місце  –  Денис Корж (10-А, 62 школа), друге  
–   Владислав Олійник (10-А, 62 школа), почесна 
«бронза» –  у Дмитра Поліщука (6-В, 314 школа).

– Цікава, проста та захоплююча гра. При-
водьте дітей до секції з триболу, долучайте до 

іти – жителі прилеглих будинків, 
учні школи з задоволенням при-
ходять на поле позакидати у ко-

шики помаранчевого м’яча. Окрім цього, 
тут проводяться заняття з фізкультури. 

– Ми граємо у баскетбол кожні вихід-
ні, – розповів чотирнадцятирічний Рос-
тислав Радіонов. 

– Прикро, що якісь люди знімали та 
крали наші баскетбольні кошики. Без 

них дуже важко грати – незрозуміло, 
коли зараховувати команді очко.

На майданчику грають не лише діти, 
дорослі теж приходять після робочого 
дня позмагатися у спритності. Депутат 
із задоволенням пограв із юними фут-
болістами. Володимир Гончаров пообі-
цяв, що баскетбольні кошики на шкіль-
ному полі будуть завжди, скільки б ра-
зів їх не доводилось змінювати. 

Депутат зіграв 
з дітьми у баскетбол

Новий вид футболу вигадав 
переселенець із Донбасу

Д

Володимир Гончаров, 
 депутат Київради: 

Ц

ВСТАНОВЛЕНО 
ДИТЯЧИХ 
ТА СПОРТИВНИХ 
МАЙДАНЧИКІВ

Прес-служба 
«Будуймо разом 
Україну»

37 

здорового способу життя, – поділився вра-
женнями Володимир Гончаров.

Депутат вручив фіналістам грамоти та 
футбольні м’ячі. Всіх учасників змагань теж 
відзначили невеликими призами.

– Мої очікування стосовно турніру 
виправдалися повністю, – говорить за-
сновник триболу Геннадій Кривоносов.

–   Навіть ті діти, які ніколи не чули про 
трибол, підходили, просили долучитись 
до гри. А коли починали – вже не йшли з 
майданчика. Діти, батьки, вболівальники 
– усі задоволені, а це найголовніше. За під-
тримки Володимира Гончарова ми почи-
наємо розвивати трибол в Україні.

Депутат запрошує глядачів та учасників 
на наступні турніри.



Кандидат у депутати Київради по дарницькому округу № 22 від партії БПП «Солідарність» ВОЛОДИМИР ГОНЧАРОВЖОВТЕНЬ 2015 р. 
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ПО РАЙОНУ «ГУЛЯЮТЬ» 
СОРОК КРЕАТИВНИХ АРТ-ДІЖОК

Активісти «Будуймо разом Україну» встановили на озері Жандарка, 
поблизу дитячих майданчиків і на зелених зонах району не менше 
сорока різнокольорових урн. Це яскрава частина екологічної акції, 
яка стартувала в жовтні

амість тисячі слів – 
30 днів благоустрою», 
– цей вислів став го-

ловним девізом нового еколо-
гічного проекту громадської 
організації «Будуймо разом 
Україну». Щоранку, з 8:00 до 
10:00, активісти прибирають на 
різних локаціях району, а роз-
фарбовані діжки слугують 
сміттєзбірниками. Вміст бочок 
буде спорожнюватись і виво-
зитись у міру їх заповнення.

– Мені запропонували під-
тримати новий проект 
із арт-урнами. Спочатку 
ми взялись вивозити із 
них сміття, але ідея так 
сподобалась, що закупи-
ли ще 30 діжок, які роз-
малювали учні дар-
ницьких шкіл,  – комен-
тує депутат Гончаров.

Таким чином, учні до-
лучились до екологічної 
акції, яка триває в райо-
ні за підтримки Володи-
мира Гончарова. Тож, 
звичайні металеві боч-
ки перетворились на 
креативні розмальовані 
урни.

− Я займаюсь у худож-
ній студії, що для мене є 
виявом внутрішнього 
світу. Особливо подоба-
ється сюрреалізм, тож 

свою бочку я роз-
малювала в цьому 
стилі, – поділи-
лась враженнями 
від процесу деся-
тикласниця Емі-

лія Пташевська. 
– Такі заходи потрібно часті-

ше проводити, адже під час 
малювання ми відпочиваємо 
від навчання.

Учням була запропонована 
тема «Осінь», тому на шкіль-
ному подвір’ї зарясніли пома-
ранчеві та червоні кольори. 
Діти підійшли до завдання з 
таким ентузіазмом, що забу-
вали про пензлики та наноси-
ли візерунки руками.

Ярослав Стельников, який 
наступного року випускати-

«З

Розфарбовані діжки 
прикрасили берег водойми

Текст: 
Леся Шелест

меться зі школи, розповів, що 
ідея йому прийшлася до душі.

− Можливо, в нас не вий-
дуть високохудожні картини, 
проте роботи будуть душев-
ними, по-дитячому милими 
та приємними для людей. 
Процес малювання подоба-
ється навіть більше ніж ре-
зультат. Тож я не проти роз-
фарбовувати бочки щодня. 

 Ці незвичайні баки вже 
встановлені на території Дар-
ницького району.

– Чисто там, де прибира-
ють, – зауважив депутат Київ-
ради Володимир Гончаров, і 
запросив усіх жителів приєд-
нуватись до наведення та під-
тримки порядку на вулицях 
Дарниці.

Учні дарницьких шкіл
долучились до екопроекту

Головний редактор — ЛЕСЯ ШЕЛЕСТ  /  Журналісти — ОЛЕНА ПОПОВА, КАРІНА ПАНКОВА  /  Дизайн та верстка — ЮРІЙ ЯМЧУК   /  Коректор — ОЛЬГА НЕКРЯЧ
НАД ВИПУСКОМ ПРАЦЮВАЛИ:

Олександр та Володимир Гончарови 
підтримали новий екологічний проект


