
Олександр Миколайович Левченко го-
ловою Обухова став волею долі в березні 
2012 року. За вісім з половиною років місто 
змінилося, стало комфортним для прожи-
вання, привабливим для інвестицій, краси-
вим і ошатним. За ці роки в розвиток міста 
вкладено сотні мільйонів гривень з бюджетів 
різних рівнів. У дороги і житлово-комуналь-
не господарство, освітні, дошкільні, спор-
тивні, медичні заклади, благоустрій, розви-
ток прибудинкових територій тощо. Жителі 
міста мають доступ до якісних послуг ЦНАПу, 
сервісного центру МВС, сучасної амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини, єди-
ний в Київській області інклюзивно-ресурс-
ний центр, оновлені спортивні об’єкти по ву-
лиці Каштановій, на мікрорайоні Яблуневий, 
в Академічних ліцеях №1, №2, №4, не впізна-
ти міську дитячу школу мистецтв, Центр вій-
ськово-патріотичного виховання та допри-
зовної підготовки на базі Академічного ліцею 
№4, басейни в ДНЗ “Зірочка” і Академічному 
ліцеї №5, найсучасніший басейн ДЮСШ.  До 
активної участі в розвитку інфраструктури 
міста щороку долучається все більше актив-
них жителів Обухова через ініційовані ними 
громадські бюджети. За участі громади були 
реалізовані проєкти “Тенісні корти”, центр 
програмування та робототехніки, ігровий 
дитячий комплекс “Корабель” та дитячий 
ігровий комплекс на мікрорайоні Яблуневий, 
реконструйовано та благоустроєно сквер на 
мікрорайоні Яблуневий. Феноменальним до-
свідом Обухова для міст обласного значен-
ня, особливо на Київщині, є відсутність черги 
в дитячі садки, планується будівництво нової 
школи на 1700 місць. Ось такий він, сучасний 
Обухів. 

За неповним переліком цих здобутків за 
останні роки стоїть злагоджена робота ко-
манди Обухівського міського голови і депу-
татського корпусу Обухівської міської ради. 

Організований і вимогливий насамперед 
до себе Олександр Миколайович Левченко 
бачить перспективу розвитку міста і вирі-
шення нагальних проблем та впевнено веде 
за собою інших. А яка він людина у повсяк-
денному житті, що у нього заховано за сі-
мома замками? Мені вдалося напередодні 
зустрітися з кандидатом на посаду голови 
Обухівської міської об’єднаної територіаль-
ної громади О.М. Левченком на місцевих ви-
борах 25 жовтня 2020 року і поставити йому 
кілька запитань. Відповіді мені сподобались. 
Пропоную їх вам, шановні читачі.  

Олександре Миколайовичу, Ви задо-
волені своїм життям? 

Так, я задоволений своїм життям, воно у 
мене вдале, красиве і мудре. Маю дружину 
Тетяну Павлівну, з якою ми прожили разом 
вже 40 років, маємо двох доньок, чудових 
двох зятів, чотирьох онуків. Все життя пра-
цюємо, маємо роботу, справу, якою займає-
мося з задоволенням. Тому, думаю, я вдало 
і красиво живу на цьому білому світі і прошу 
Господа Бога, щоб дав якомога довше пожи-
ти. Бо так вийшло, що все життя пов’язано 
з тим, що працювали на людей і для людей. 
Спочатку працював на заводі: і начальником 
цеху, і головним інженером, а потім директо-

ром упродовж 21 року. Все складалося непо-
гано. Так сталося, що волею долі люди обра-
ли мене міським головою, згодом – вдруге 
довірили місто. Тому я отримую від своїх дій, 
від своєї сім’ї і від своєї потужної команди за-
доволення від того, що ми всі робимо на бла-
го громади. 

У Вас дорога в мери була, можна 
сказати, випадковою, не амбітною. 
Ви не мали сумнівів, чи міняти крісло 
директора успішного підприємства на 
невідомі повсякденні клопоти і міські 
проблеми, яких завжди безліч? 

Попередній міський голова Володимир 
Олександрович Мельник був моїм другом, 
товаришем, ми навіть будинки побудували по 
сусідству на житловому масиві Лукавиця. Він 
обирався на посаду чотири рази і всі чотири 
виборчі кампанії я був у нього керівником ви-
борчого штабу. Розпочиналась виборча кам-
панія з висунення його кандидатом на посаду 
голови завжди з вентиляційного заводу, який 
я очолював. То в нас була така традиція. У 
2010 році, будучи директором підприємства, 
був обраний депутатом Київської обласної 
ради. Крім депутатських обов’язків, я ще 
виконував обов’язки голови правління гро-
мадської організації роботодавців міста Обу-
хова. До її складу входили керівники майже 
75 великих і малих підприємств. Коли питан-
ня постало гостро – кого висувати на посаду 
міського голови, організація роботодавців 
звернулася до мене з переконливим прохан-
ням: мовляв, іншої кандидатури не бачимо, 
треба йти. 

Звичайно, було складно і важко прийняти 
таке рішення, але ми його все-таки прийняли 
спільно: і сім’я, і мій директорський корпус, 
тобто люди, яких я дуже поважаю. Директори 
промислових підприємств були і є рушійною 
силою розвитку міста, там зосереджується 
міцний кадровий потенціал, великі можли-
вості робити корисні справи на благо міста і 
його громадян. Мені і сьогодні легко працю-
вати з директорами-однодумцями, хоча ча-
стина їх змінилася, прийшли молоді і енергій-
ні люди. Всі ми розуміємо, які завдання перед 
нами стоять. Розуміють директори, розуміють 
власники підприємств, власне, ми розмов-
ляємо на одній мові. Я переконаний, стала 
економіка підприємств забезпечить сталий 
розвиток міста. Якщо працює підприємство, 
значить буде жити місто, будуть функціону-
вати освіта, медицина, житлово-комунальне 
господарство, громадський транспорт тощо. 
Наповнення бюджету і розвиток міста тільки в 
цій єдності: промисловий потенціал – робочі 
місця – заробітна плата – сплата податків. 

Сьогодні Ви досвідчений міський го-
лова, з великим доробком гарних і ко-
рисних справ. Тож цілком закономір-
но, що Ви дали згоду балотуватися 
на посаду голови Обухівської міської 
об’єднаної територіальної громади 
і йдете на вибори з президентською 
партією “Слуга Народу”. Чим Ви пи-
шаєтеся, як міський голова? 

Найперше, я пишаюся нашою чудовою, 
прекрасною обухівською громадою. Тими 
людьми, які проживають у цьому місті, пра-
цюють на нього і яких я щиро поважаю. Я лю-

блю своє місто, воно дуже важливе у моєму 
житті. Тому що провів тут все своє свідоме 
життя. Я народився у селі Красне Перше, у 
9-10 класи ходив до міської школи. Тільки в 
той час, коли я служив в армії і навчався в ін-
ституті, мене не було в місті. Решту життя – 
тут. Тут мої онуки, тут моє серце, моя душа, 
бо я Обухів щиро-щиро люблю. Я пишаюся 
тим, що разом із громадою, разом із коман-

дою сьогодні ми зробили зовсім інше місто, 
яким воно було 8 чи 10 років тому. І з кожним 
роком з’являються нові об’єкти, місто стає 
красивішим і привітнішим. Хто б не приїхав 
до нас у гості, відзначає, що Обухів – краси-
ве, чудове місто. А я додаю: золотим потен-
ціалом цього міста є його люди. Вони різні і в 
цьому їхня унікальність. Є категорія людей, які 
проживають тут з діда-прадіда і мають своє 
родове коріння, та, відповідно, й відповідаль-
ність, мудрість перед своїми нащадками. Є 
люди, які приїхали будувати тут промисловий 
вузол з інших регіонів та так і залишились у 
нас. Вони полюбили колорит і стиль життя. Є 
патріоти міста, які вболівають за його подаль-
ший розвиток. Є й така категорія людей, для 
яких все не так. Ми часом не розуміємо, чому 
все не так. Та вони й самі толком пояснити не 
можуть. Таким треба допомагати сприймати 
життя з усіма його кольорами, бо інакше їх 
шлях веде до самознищення. Ми дивимось і 
йдемо вперед. 

Як Ви відпочиваєте і чи відпочиваєте 
взагалі? 

Раз на рік разом із дружиною ми бере-
мо відпустки  і їдемо в Моршин на 15 днів. 
Так вже багато років поспіль. Нам підходить 
водичка, якою там лікують, і я просто від-
почиваю: мінімум процедур і максимум пі-
шохідних прогулянок, пройтися тамтешніми 
лісами, подихати цілющим повітрям. Кіло-
метрів 15-17 щодня – це для мене справжній 
відпочинок і насолода. Дуже люблю футбол, 

раніше активно грав, зараз тільки вболіваю. 
Свій робочий день зазвичай я розпочинаю о 
п’ятій ранку. О пів на шосту я вже в басейні. 
(Зараз ці можливості обмежені через ка-
рантинні заходи). Пропливаю 1250 метрів, 
повертаюсь додому, снідаю і о сьомій чи о 
сьомій десять починається мій робочий про-
цес. По дорозі на роботу об’їжджаю місто, 
зустрічаюся з людьми, бачу ситуацію. Субо-

ти і неділі проходять в такому ж активному 
процесі. Люблю друзів. Люблю полювання. 
Не задля здобичі, щоб щось уполювати, біль-
ше – заради спілкування з друзями. Перед 
Новим роком збираю друзів на полювання, 
де варимо юшку, шурпу, смажимо, готуємо 
великий мисливський стіл на свіжому повітрі 
десь осіб на 20. Обов’язково баян, співаємо 
пісень. Робимо такий відпочинок для душі. 

Це здорово! А яка Ваша улюблена 
пісня? 

У мене їх дві. Перша, звичайно, та, що тут 
народилася, серед цих просторів і чарівної 
природи завдяки таланту нашого земляка 
Андрія Малишка – “Пісня про рушник”. А дру-
га – про заводську прохідну, я її перекладаю 
на своє життя. 

З кінофільму “Весна на Зарічній ву-
лиці”? 

Так, “Когда весна прийдет – не знаю…”. 
Вас можна назвати улюбленцем 

долі, щасливчиком, а чи були у Вас 
важкі життєві ситуації, які робили Вас 
сильним?  

Ви знаєте, я завжди на всіх зустрічах казав 
і кажу: дякую своєму татові і своїй мамі, які 
мене виростили і навчили любити й поважа-
ти людей, віддаватись справі, яку робиш, і 
бути завжди чесним та відвертим. Я ніколи не 
тримаю каменю за душею. Якщо і серджуся з 
якоїсь причини, то не більше 15 хвилин.  Всі 
про це знають. Тож, згідно з долею, яку
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ОКРУГ

№1

№1

КЛОЧКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ,
1958 року народження 
Освіта: вища Місце роботи: Обухівська 
міська рада Посада (заняття): секретар 
Обухівської міської ради 
Адреса проживання: м. Обухів.

ОКРУГ №2

№1

ГРИЩЕНОК НАТАЛІЯ  
ВОЛОДИМИРІВНА,  
1960 року народження Освіта: вища 
Місце роботи: КП Обухівської міської  
ради «Обухівське водопровідно- 
каналізаційне підприємство» 
Посада (заняття): інженер виробничо- 
технічного відділу 
Адреса проживання: м. Обухів.

№6

ХІМИЧ НАТАЛІЯ МИКОЛАїВНА,  
1976 року народження 
Освіта: вища Місце роботи: Академіч-
ний ліцей №5 м. Обухів 
Посада (заняття): соціальний педагог 
Адреса проживання: м. Обухів

№7

БУЙНИЙ ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ,  
1988 року народження Освіта: незакінче-
на вища 
Місце роботи: тимчасово не працює 
Посада: тимчасово не працює 
Адреса проживання: м. Обухів

№8

ГЕРАСИМЧУК ОКСАНА  
ВАСИЛІВНА,  
1977 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ДНЗ ясла-садок  
комбінованого типу «Рушничок» Обухівської  
міської ради 
Посада (заняття): завідувач 
Адреса проживання: м. Обухів

№2

КУПРІЯНЧИК АЛІНА ІГОРІВНА,  
1992 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: Верховна Рада України 
Посада (заняття): помічник-консультант  
народного депутата України 
Адреса проживання: м. Обухів.

№3

КІРЕЙЧУК ВЯЧЕСЛАВ  
МИКОЛАЙОВИЧ,  
1980 року народження Освіта: вища 
Місце роботи: ТОВ «Новий дім Квартал» 
Посада (заняття): директор  
Адреса проживання: м. Обухів

№4

САВЕНКО МАКСИМ  
МИКОЛАЙОВИЧ,  
1983 року народження Освіта: вища 
Місце роботи: ФОП  Посада: ФОП 
Адреса проживання: м. Обухів. 

№5

СИЛЮК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ,  
1987 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: Виконавчий комітет 
Обухівської міської ради 
Посада (заняття): головний спеціаліст 
відділу з питань благоустрою 
Адреса проживання м. Обухів.

№6

ПЛЯС АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1988  року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ТОВ «Транс-Аеро-Хен-
длінг Запоріжжя» 
Посада (заняття): директор 
Адреса проживання: м. Обухів.

№7

НАУМЕНКО ЛЮДМИЛА  
ОЛЕКСІїВНА, 
1974 року народження Освіта: вища 
Місце роботи: ДНЗ ясла-садок  
комбінованого типу «Дударик» Обухівської 
міської ради 
Посада (заняття): вихователь-методист 
ДНЗ ясла-садок комбінованого типу  
«Дударик» Обухівської міської ради 
Адреса проживання: м. Обухів.

№8

ПОЛАТЬЯН АРМЕН ОЛЕГОВИЧ,  
1970 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ПП «Обухівміськвторре-
сурси» 
Посада (заняття): генеральний директор 
Адреса проживання: м. Обухів.

№9

УЛЬЯНІЧ АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА,  
1979 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: тимчасово не працює 
Посада (заняття): тимчасово не працює 
Адреса проживання: м. Обухів.

№2

ВЯХІРЄВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ,
1979 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: Виконавчий комітет 
Обухівської міської ради 
Посада (заняття): начальник відділу  
капітального будівництва 
Адреса проживання: м. Обухів.

№3

ФЕТИСЕНКО ОКСАНА ОЛЕГІВНА, 
1977 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: КНП Обухівської міської  
ради «Обухівський міський центр  
первинної медико-санітарної допомоги» 
Посада (заняття): директор 
Адреса проживання: м. Обухів.

№4

ІВАХА ТЕТЯНА АНАТОЛІїВНА, 
1969 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: Обухівська районна рада 
Посада (заняття): керуючий апаратом 
ради. Адреса проживання: м. Обухів.

№5

САТКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, 
1959 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ФОП 
Посада (заняття): ФОП 
Адреса проживання: м. Обухів.

Продовження. Початок стор 1. дали 
мені батьки й Господь, так, я щасливчик. Я 
навіть розкажу історію з родинного життя. 
Мамина мама, моя баба Уляна, дуже мене 
любила і виділяла серед інших онуків. Хоча в 
неї їх було 15: 8 у селі і 7 у Польщі, де залиши-
лась після війни її старша донька. Обидва мої 
діди Афанасій і Петро загинули на фронті. А я 
був дуже схожий на діда Петра, чоловіка баби 
Уляни. І коли ми були у неї влітку, сідали 
обідати, вона завжди саджала мене на чільне 
місце. Навіть якщо його займав хтось із стар-
ших моїх двоюрідних братів, бабуся чемно 
просила пересісти, примовляючи: тут барин 
сяде. Чомусь вона мене барином назива-
ла і дуже любила. Тепер, з висоти прожитих 
років, я розумію, бабуся, солдатська вдова, 
все життя зберігала вірність і продовжувала 
жити з образом свого коханого чоловіка в 
серці, якого я нагадував їй своєю схожістю. 
Її увага, дорогі подарунки залишилися в моїй 
пам’яті назавжди. Ось із цих позицій я щас-
ливий. Але в житті були злети і падіння, були 
радощі, були й розчарування. Але все погане 
залишилося в минулому. Недарма мені при-
гадалася Бабусина любов. Вона передаєть-
ся з покоління в покоління, як найбільший 
родинний скарб. Я дуже люблю своїх онуків. 
Старшій Саші вже 15 років, Олегу – 10, Олі – 
9, а маленькій Яночці – один рік і дев’ять міся-
ців. Це маленьке диво сьогодні повертає нас 
зовсім в інше русло життя. Старші онуки вже 
підросли, у них виникають особисті інтереси, 
а малесенька дівчинка, яка своєю безпосе-
редністю пізнає світ, повернула нам із дру-
жиною молодість. Коли трапляється нагода, 
ми збираємося своєю дружньою родиною 
разом. У нас чудові доньки, прекрасні зяті, я 
вдячний дівчатам, що вибрали справжніх чо-
ловіків, чудових роботящих хлопців, з якими 
у нас повне розуміння. Ми побудували буди-
нок на новому місці, я посадив великий сад. 
Є яблуні, груші, сливи, абрикоси, персики. 
Я посадив три черешні, тому що у мене така 
була мрія з дитинства. У моєї хрещеною ма-
тері була така красива і дуже смачна жовта 
черешня. Її смак пам’ятаю досі. Які то були 
черешні! І я мріяв посадити черешню. 

Саме таку? 
Так, жовту черешню. Що нагадувала б мені 

той незабутній смак дитинства. І я посадив їх 
аж три. І так виходить, що вони всі три різні, а 
одна – точно така. 

Невже? 
Справді, попалася точно така. Одна по-

спіла, потім друга, а потім третя. Мати хре-
щена живе в селі, я до неї і досі часто заїжд-
жаю, шаную й люблю. Вона належить до тих 
людей, які пережили складні часи голоду, 
холоду, воєнного лихоліття. Часом самі були 
обділені долею, але для життя своїх дітей 
зробили й віддали все. Мама з татом мали 
всього 4 класи освіти, але дали такий жит-
тєвий досвід, який мені завжди допомагає в 
житті. Знаєте, я самостійно після школи їз-
див поступати в політехнічний інститут. Без 
батьків, без супроводу, без протекцій. Але не 
пройшов по конкурсу, тоді був такий відбір, 
пішов до армії. Перед закінченням служби я 
надіслав документи до ВУЗу і був зарахова-
ний на підготовче відділення політехнічного 
інституту. Написав батькам, що вступив на 
підготовче відділення. До речі, 1 грудня ми 
і досі зустрічаємося з однокурсниками, з 
якими вчилися на підготовчому відділенні, 
надаємо одне одному допомогу. Веду мову 
про особисту відповідальність, чесність пе-
ред батьками. Я поїхав на навчання і всі п’ять 
років у мене було все добре, я отримував сти-
пендію. Сучасним молодим людям часом не 
вистачає самостійності і відповідальності. 

У мене є ще одне запитання, але, на-
певне, його не слід озвучувати, хоча: 
про що Ви жалкуєте? 

Жалкую про зраду, яка присутня, мабуть, 
у кожній людині і проявляється за певних 
обставин. Жалкую про те, що було витраче-
но майже тридцять років поруч із людьми, 
які потім мене зрадили. Не в тому суть, що 
я щось не так зробив. Зрадили через власну 
зажерливість. Лише про це одне жалію. І живу 
з цими думками, часом прокидаюсь і думаю 
про це. Хочу десь простити і відпустити. 

Вас зраджували?  
Це було в 2015 році, коли я вдруге обирав-

ся міським головою. Вони вже усвідомили це 
і, можливо, щось би зробили. Але я вже не 
можу. 

Відпустіть.  
Постараюсь. 

Яким Ви хочете бачити Обухів у май-
бутньому, через 10-20 років? 

Красивим і привабливим європейським 
містом. Упевнений, що Обухів таким і буде. 
У нас є міста-побратими Радебойль в Німеч-
чині, Вендзіль в Польщі, Хашурі в Грузії, з 
якими ми дружимо багато років. Раніше 
ми захоплювались німецьким Радебой-
лем. А сьогодні вже вони, закордонні друзі,  
захоплюються Обуховом. По деяких параме-
трах наше місто їх випереджає. Тож я глибо-
ко переконаний, в недалекому майбутньому 
Обухів стане мега-містом з розвиненою ін-
фраструктурою і безпечною екологією, од-
ним із кращих міст в Україні і в Європі.  

Перемоги Вам і щастя обухівчанам!
Інтерв’ю взяла Людмила Лещенко, журналіст.
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КАРАМАШ МИКОЛА 
МИКОЛАЙОВИЧ,  
1959 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: «Обухівське  водопровідно-
каналізаційне підприємство» Обухівської 
міської ради 
Посада (заняття): інженер  
Адреса проживання: м. Обухів

МИГАЛЬ МАРИНА ЛЕОНТІїВНА,
1969 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: Академічний ліцей №1  
ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради 
Посада (заняття): директор 
Адреса проживання: м. Обухів

НАДЄЄВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ, 
1989 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ТОВ «СОБІ» 
Посада (заняття): заступник директора 
гідротехнічного відділу 
Адреса проживання: м. Київ 

МАХИНИЧ ВІТА ГРИГОРІВНА, 
1973 року народження 
Освіта: середня-спеціальна 
Місце роботи: Виконавчий комітет  
Дерев’янської сільської ради 
Посада (заняття): завідувач клубу 
Адреса проживання: с. Дерев’яна

СМОЛА СЕРГІЙ  
ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1981 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ТОВ «Продовольчий край» 
Посада (заняття): директор 
Адреса проживання: м. Обухів

ЗАДНІПРЯНА ТЕТЯНА МИКОЛАїВНА,  
1973 року народження 
Освіта: середня-спеціальна 
Місце роботи: Германівська сільська 
рада 
Посада (заняття): секретар сільської ради 
Адреса проживання: с. Германівка

ІЩЕНКО ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ, 
1964 року народження 
Освіта: середня-спеціальна 
Місце роботи: СВК «Долина Плюс» 
Посада (заняття): голова правління 
Адреса проживання: с. Долина

ШЕВЧЕНКО ВАДИМ ІРРІЗОВИЧ,  
1980 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: КП Григорівської сільської 
ради «Наш Дім»
Посада (заняття): директор 
Адреса проживання: с. Григорівка 

КУЛИК ОКСАНА МИКОЛАїВНА, 
1968 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: Виконавчий комітет 
Обухівської міської ради 
Посада (заняття): начальник архівного 
відділу 
Адреса проживання: м. Обухів

ЦИБУЛЬКО ІРИНА ПЕТРІВНА,  
1975 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ДНЗ ясла-садок «Золотий 
ключик» Першотравенської сільської ради 
Посада (заняття): завідувач 
Партійність: безпартійна 
Адреса проживання: с. Перше Травня

ІЩЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА, 
1983 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: Управління соціального 
захисту населення виконавчого комітету 
Обухівської міської ради 
Посада (заняття): заступник начальника 
Адреса проживання: м. Обухів

ПАЦУРИНА ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ,  
1958 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ТОВ «Обухівське» 
Посада (заняття): директор 
Адреса проживання: м. Обухів

МУЗИЧКО СЕРГІЙ  
ОЛЕКСІЙОВИЧ, 
1957 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: Відділ освіти, молоді та 
спорту Обухівської РДА 
Посада (заняття): начальник групи го-
сподарського обслуговування 
Адреса проживання: м. Обухів

ЗБОРОВСЬКА ОЛЕНА  
ВІКТОРІВНА, 
1974 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ДНЗ ясла-садок комбіно-
ваного типу «Пролісок» Обухівської міської 
ради 
Посада (заняття): вихователь 
Адреса проживання: м. Обухів

ПЕТРУК ПЕТРО  
ВОЛОДИМИРОВИЧ, 
1972 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ТОВ «Інтерагроінвест-2007» 
Посада (заняття): директор 
Адреса проживання: м. Київ 

КОРОБ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, 
1966 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ТОВ «Поділляагропродукт» 
Посада (заняття): керуючий дільницею 
Адреса проживання: с. Деремезна 

1970 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ПП «Обухівміськвторресурси» 
Посада (заняття): генеральний директор 
Адреса проживання: м. Обухів

1991 року народження 
Освіта: вища 
Місце роботи: ТОВ «ТД «ІМПЕРІАЛ» ЛТД» 
Посада (заняття): директор 
Адреса проживання: с. Плюти

КАСЯНОВ ЯРОСЛАВ АНДРІЙОВИЧ, 
Освіта: вища 
Місце роботи: фізична особа-підприємець  
Посада (заняття): фізична особа- 
підприємець  
Адреса проживання: смт. Козин

1978 року народження 
Освіта: технічна 
Місце роботи: фізична особа-підприємець  
Посада (заняття): фізична особа-підприємець
Адреса проживання: м. Київ. 

1964 року народження 
Освіта: середня-спеціальна 
Місце роботи: СВК «Долина Плюс» 
Посада (заняття): голова правління 
Адреса проживання: с. Долина

ДЕПУТАТИ ВІД ПП «СЛУГА НАРОДУ» В РАЙОННУ РАДУ

5 травня 1973 року. 
Управлінець. 
Освіта: вища. Український Транспорт-
ний Університет. 
З 30 липня 2019 і дотепер працює гене-
ральним директором ПрАТ «Київський 
картонно-паперовий комбінат». 
Громадська діяльність: займає  
активну громадську позицію. Про-
тягом 2002-2006 рр. був депутатом  
Обухівської районної ради 24  
скликання. З 2013 р. по 2015 р. – був де-
путатом Київської обласної ради.

19 листопада 1952 року. Освіта: вища. 
Київський автомобільно-дорожній інсти-
тут. Вища банківська школа (1993-1995 
рр.) – спеціальність: фінанси та кредит. 
З березня 1998 року по теперішній час – 
Генеральний директор ПрАТ «Українська 
енергозберігаюча сервісна компанія». 
Громадська діяльність: Василь  
Михайлович займає активну громадян-
ську позицію.
Був обраний двічі депутатом Обухівської 
районної ради на період з 1980 по 1985 
роки та з 2010 по 2015 роки.

ДЕПУТАТИ ВІД ПП «СЛУГА НАРОДУ» В ОБЛАСНУ РАДУ

СЕМЕНЕЦЬ ВІКТОР 
МИХАЙЛОВИЧ

БОГАТИР ВАСИЛЬ 
МИХАЙЛОВИЧ

ДОЙЧУК СТЕПАН 
ІВАНОВИЧ

АРАБСЬКА ІРИНА 
ВАЛЕРІїВНА 

ІЩЕНКО ВІКТОР  
МИХАЙЛОВИЧ

ПОЛАТЬЯН АРМЕН 
ОЛЕГОВИЧ
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Повідомляю повторно, вартість послуг з розмі-
щення передвиборної агітації, іміджевих ста-
тей, матеріалів на правах політичної реклами 
на сторінках газети. Передвиборна агітація, 
іміджеві статті, матеріали на правах політичної 

реклами вартість 1 кв. см. площі на кольоро-
вих сторінках  (4 ст.) – 30,00 грн. Передвибор-
на  агітація, іміджеві статті, матеріали на пра-
вах політичної реклами вартість 1 кв. см. площі 
на чорно-білих сторінках (2-3 ст.) – 20,00 грн.

Мій дід Матвій, ветеран Другої світової 
війни, завжди казав: «Дай Боже, щоб ви, 
мої онуки і правнуки, ніколи не знали, що 
таке війна». На жаль, його побажання не 
збулося. Війна в Україні триває вже більше 
шести з половиною років. У будинок моєї 
мами, Людмили Левченко, влучив снаряд, 
лише дивом ніхто не постраждав. Будинок 
я відремонтував, але мама не повернеть-
ся в нього ніколи – вона померла, так і не 
дочекавшись закінчення війни на рідній 
українській землі. 

Моїм завданням і синівським обов’яз-
ком перед нею є щире бажання якомога 
швидше зупинити страшне кровопролит-
тя і повернути мир на донецьку землю. 
Задля цього я використаю всі свої сили, 
знання, внутрішні ресурси і набутий до-
свід. 

Свого часу видатний давньогрецький 
мислитель Платон зауважив: «Ті, хто до-
сить розумний, щоб не лізти в політику, 
караються тим, що ними правлять люди, 
дурніші за них самих». Саме це вислов-
лювання відомого філософа переверну-
ло мою свідомість, змусило переглянути 
погляди на життя і шукати відповідь на 
питання: «Чому я, молодий, розумний і 
розсудливий чоловік, тихо сиджу в сто-
ронці, споглядаю і жаліюся на те, що 
відбувається зараз у нашій країні? Якщо 
щось робиться не так, якщо щось тобі не 
подобається, то візьми ініціативу в свої 
руки й зроби так, як треба, по-правильно-
му». 

Днями я прийняв нелегке, але виваже-
не рішення: я іду в депутати Київської об-
ласної ради. Скажу чесно, трохи страшно, 
адже ще не маю такого досвіду, але не-
дарма ж у народі кажуть, що дорогу здо-

лає той, хто іде! Моя мета – не статус, ім’я, 
гроші…Все це у мене вже давно є. До того 
ж, нагадаю, робота депутата сільської, 
селищної, міської, районної чи обласної 
рад не оплачується, а здійснюється на 
громадських засадах без будь-яких про-
писаних законом пільг. Я йду в політи-
ку, добре розуміючи та усвідомлюючи 
всю відповідальність за кожен мій крок і 
будь-яке прийняте рішення. Адже політи-
ка – не гра. Від неї залежать і долі людей, і 
те, як ми з вами житимемо завтра, чи буде 
щасливе майбутнє у наших дітей, про яке 
ми всі так мріємо. Крім того, найважливі-
ше для мене – закінчення бойових дій на 
території Донбасу. Повірте, ця тема вкрай 
болюча для мене і моєї родини, бо в До-
нецьку залишилися частинки наших душ. 

У моєму житті було чимало злетів і 
падінь, але я завжди знаходив у собі сили 
звестися на повний зріст і йти далі. Все 
своє свідоме життя займався приватним 
бізнесом, де подолав непростий шлях від 
наївного початківця до успішного бізнес-
мена. 

Кілька слів про себе. Я, Левченко Сер-
гій Олександрович, народився 21 травня 
1970 року в Харкові у простій робітничій 
сім’ї. Маю дві вищі освіти. 2005 року закін-
чив з відзнакою Харківську національ-
ну академію міського господарства за 
спеціальністю «Економіка підприємства». 
Потім переїхав до Донецька, де 2012 року 
отримав диплом Приватного вищого на-
вчального закладу «Донецький універси-
тет економіки і права» за спеціальністю 
«Правознавство». Свої перші кроки у біз-
несі починав учнем майстра в ювелірній 
крамниці, а першу прикрасу з золота зро-
бив з обручки, подарованої мені дідусем 
Матвієм. 

1996 року я створив ювелірну мережу 

«Діамант». З 2001 по 2008 рік був гене-
ральним директором ювелірного заводу 
«Єврозолото», а також з 2002 по 2008 рік 
обіймав посаду генерального директо-
ра ПрАТ «Ломбард». Набув достатнього 
досвіду в підприємницькій діяльності, 
оскільки з 2009 по 2014 рік працював 
приватним підприємцем. Переїхавши до 
Києва, з 2017 року став генеральним ди-
ректором ТОВ «Канзас», Центральний 
парк Конча-Заспи «KNZS». 

Перебуваю в цивільному шлюбі, ви-
ховую двох синів і донечку. У вільний від 
роботи час захоплююся спортивною ри-
боловлею, є капітаном команди збірної 
України «Donbass-Ukraine», яка свого часу 
виборола звання срібного призера чем-
піонату світу. 

У мене є непорушні принципи, я неу-
хильно дотримуюся виконання своїх пра-
вил і моральних норм. Для мене слова 
«Україна – мій дім! Україна понад усе!» 
завжди наповнені святим особливим зна-
ченням і глибоким змістом. Україна – це 
моя душа, яка потребує змін на краще в 
усіх сферах життєдіяльності і життєза-
безпечення. Звісно, в нашому домі (дер-
жаві) нас багато; всі ми різні, але ми єдині, 
оскільки живемо на одній, Богом даній 
землі, під одним небом. У нашому будинку 
мають панувати мир, спокій та достаток. 
Усі ми повинні бути щасливими і впевнено 
дивитися у завтрашній день заради наших 
дітей. Але як всього цього досягти? Розду-
мував довго. 

Зрештою, зваживши всі «за» і «про-
ти», вирішив стати кандидатом у депута-
ти Київської обласної ради від політичної 
партії «Слуга Народу». Це команда моло-
дих, але перспективних лідерів, які нас-
правді люблять Україну і прагнуть зробити 
її успішною європейською державою. Ціл-
ком і повністю розділяю офіційну ідеоло-
гію партії – український центризм. Україна 
– єдина країна, всі ми українці, ніхто і ніщо 
не повинно нас роз’єднувати. Підтримую 
всі законодавчі ініціативи партії Президен-
та України Володимира Зеленського. Іноді 
з боку опозиції чути нарікання щодо їх ро-
боти, але не забуваймо, що не помиляєть-
ся лише той, хто нічого не робить. Згур-
тована команда політичної партії «Слуга 
Народу» працює над своїми помилками, 
знаходячи неординарні шляхи їх вирішен-
ня та кардинально змінюючи наше уяв-
лення про роботу політиків. Мир в Україні 
і відновлення територіальної цілісності 
держави – одна з основних прерогатив 
партії «Слуга Народу», що безпосередньо 
перетинається з моїми інтересами. 

У разі обрання мене депутатом Київсь-
кої обласної ради в мене з’явиться мож-
ливість в межах своїх повноважень вирі-
шити всі нагальні питання виборців і бути 
насправді корисним своїй державі. 

Мир в Україні, підняття економіки, ство-

рення нових робочих місць, ремонт доріг, 
охорона культурної спадщини, покра-
щення туристичної привабливості, підви-
щення рівня життя населення, боротьба з 
корупцією, поліпшення демографічної си-
туації – це далеко не весь список питань, 
які я в рамках своєї компетенції разом із 
колегами з партії «Слуга Народу» буду ро-
зв’язувати. 

Пропрезидентська партія – це мо-
лодість, сила, розум, новаторство, здоро-
вий егоїзм, робота на результат. Хочу, щоб 
всі знали: за підтримку партії мені ніхто 
ніяких грошей не платив, адже істинний 
патріотизм не продається і не купується, 
він ґрунтується на внутрішньому стрижні 
людини. Тому він або є, або його немає. 
Так-от, він у мене є! Я – патріот свої дер-
жави і навколо мене теж самовіддані сини 
України. Разом – ми сила, яка розв’яже 
будь-яку задачу з багатьма невідомими. 

Україна лише тоді стане заможною дер-
жавою, коли українці нарешті прокинуть-
ся свідомими громадянами своєї країни: 
будуть відповідально обирати лідерів і 
політиків; братимуть активну участь у жит-
ті держави; застосовуватимуть свої знан-
ня задля розвитку України, а не їхатимуть 
світ за очі у пошуках кращої долі; більше 
піклуватимуться про загальне благо, а не 
особистий інтерес; власним прикладом 
боротимуться з корупцією в усіх її проявах 
тощо. 

Слід зазначити, що жодного разу я не 
був кандидатом у депутати від будь-якої 
політичної сили. Вважаю це неабияким 
плюсом, адже не маю ніякого відношен-
ня до старої корумпованої політичної 
системи. Як Ви вже знаєте, за освітою я 
економіст та правознавець, отже, маю 
необхідні знання та досвід для реалізації 
життєво необхідних для області проектів. 
Готовий втілювати в життя якісні зміни на 
Київщині. Для цього, на мою думку, маю 
необхідні професійні якості: впевненість 
у своїх силах, зрілість, можливість проти-
стояти тиску, прагнення до професійного 
розвитку, вміння уважно слухати та чути. 
Готовий працювати над собою, здобува-
ти новий досвід та навички і докладу всіх 
зусиль, щоб не втратити Вашу довіру. Я 
хочу, щоб моя країна змінилася на краще 
і готовий працювати на благо громади. Я 
люблю свою державу, в ній не буде місця 
корупції та порушенню прав і свобод лю-
дини й громадянина. Я розумію, що кожен 
із нас повинен змінювати країну. Влас-
ними маленькими кроками ми зможемо 

створити державу нашої мрії. 
Робота депутата пов’язана з величез-

ною відповідальністю, я готовий гідно ви-
конувати її, представляючи Ваші інтереси 
та змінюючи Ваше життя на краще. Я по-
чинаю. Ви зі мною? 
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