
З повагою ваш 
народний депутат Андрій ГОРДЄЄВ

повноважень місцевому 
самоврядуванню, щоб 
долю сіл і міст визначали 
їхні жителі, а не олігархи 
з інших регіонів. 

Ми наближаємося 
до безвізового режи-
му з ЄС, розробляючи 
необхідні поправки до 
українського законодав-
ства. Це дає надію, що 
наступного року україн-
ці вільно їздитимуть до 
країн Європи.

Судова реформа: ма-
ємо прогрес в прийнят-
ті законів для реалізації 
права кожного грома-
дянина на справедливий 
розгляд його справи.

Парламент України 
затвердив ряд зако-
нів, якими передбачена  
реформа сільського 
господарства. 

Я увійшов до між-
фракційного об’єднання  
«Депутатський конт-
роль», завдання якого — 
боротьба з корупцією.
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Новий 2016 рік стане роком відродження України!
Дорогі земляки! Прийміть мої найщиріші вітання  
з Новим роком! Бажаю вам миру, злагоди та достатку, 
натхнення та позитивного настрою! Нехай новий  
2016 рік стане роком відродження України!

Народний депутат України  
Андрій Гордєєв

Чим 
запам’ятався 
2015 рік?

рік єдНаННя

Вперше за багато 
років у Верховній Раді 
припинилося політичне 
і кланове протистоян-
ня. Ми змобілізувалися 
і об’єдналися. Утворена 
не ситуативна, а дієва 
більшість, яка взяла на 
себе відповідальність за 
розвиток нашої держави. 
Так само згуртувалося 
все українське суспіль-
ство. Ми довели, що не 
здаємося перед еконо-
мічними труднощами, 
корупцією і зовнішнім 
ворогом. 

Нас підтримує весь 
світ. Я відчув це на  Пар-
ламентській асамблеї 
Організації Чорномор-
ського економічного 
співробітництва, коли під 
час виступу російського 

запрошУю до співпраці!
Дорогі земляки. Я завжди відкритий до спілкування з вами. Якщо маєте 

пропозиції або зауваження, звертайтеся особисто до мене.  
Це можна зробити зателефонувавши (0552) 49-81-90 або завітавши до 
громадської приймальні за адресою м. Херсон, вул. Потьомкінська, 88. 

Також я завжди в доступі у мережі Facebook за посиланням  
www.facebook.com/andriy.gordeev. Працює також мій персональний сайт  
www.gordeev.org.ua, на якому ведеться висвітлення роботи та розміщена 

онлайн-приймальня. Отже запрошую до діалогу та співпраці!

шановні херсонці!
Минув рік відтоді, як ви доручили мені 
представляти наш округ у Верховній Раді 
України. Скажу відверто — це був найважчий рік 
у моєму житті. Але водночас він був важливим 
для Херсонщини і всієї  України. Пропоную 
нам спільно пригадати минулий рік, що було 
зроблено, і які завдання стоять перед нашою 
громадою у році 2016.

спікера разом із колега-
ми вийшов до трибуни з 
плакатом «Зупиніть Путі-
на!» — зал аплодував.

рік реформ

Верховна Рада прий-
няла цілу низку рефор-
маторських законів. Ми 
утворили Національну 
поліцію, яка замінить про-
гнилу систему МВС. Це 
важливий крок до верхо-
венства права в Україні.

Було прийнято ряд за-
конів, якими передбачена  
децентралізація влади — 
надання максимальних 

 боротьба  
з корУпцією  

в державі

За моєї ініціативи роз-
почато розслідування 
декількох резонанс-
них корупційних справ, 
зокрема щодо без-
діяльності прокуратури 
стосовно розкрадання 
майна ВАТ «ХБК». На 
сьогодні державі вже 
повернуто майна більш 
як на 34 мільйони гри-
вень. 

Мої звернення щодо 
фактів браконьєрства 
в Чорноморському біо-
сферному заповіднику 
також дали результати. 
Правоохоронці затри-
мали «на гарячому» зло-
чинну групу з числа спів-
робітників заповідника. 
Це питання я тримаю на 
особистому контролі.

соціальНо-
екоНоміЧНий 

розвиток

Більше 122 млн. грн. 
вдалося залучити у ви-
гляді державних суб-
венції для соціально-
економічного розвитку 
Херсонщини. Ці кошти під 
моїм депутатським контр-
олем спрямовані на вирі-
шення проблем Херсона і 
Білозерського району: ре-
конструкція аеропорту, 
утеплення шкіл, ремонт 
дитсадків, модернізація 
систем водозабезпе-
чення, розвиток спор-
тивних закладів, ремонт 
соціальних об’єктів. Такі 
настанови ви давали мені 
минулого року. Тому можу 
сказати дивлячись людям 
очі: більшість із того, що 
обіцяв — зробив!

які завдаННя 
На рік 2016?

Добитися •	
виділення коштів 
на завершення 
будівництва 
мостопереходу 
між мікрорайонам 
Таврійський та ХБК.
Розпочати •	
будівництво 
сміттєпереробного 
заводу. Вже 
є інвестор, 
затримка лише за 
проектантом. 
Продовжити •	
реконструкцію 
очисних систем 
Херсона, Дар’ївки, 
Білозерки.
Відновити вуличне •	
освітлення у селах 
Білозерського 
району.

Захищати інтереси 
Херсонщини  

у Верховній раді - 
таким бачить  

своє завдання 
народний депутат 
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Допомога 
українській армії

11
військовослужбовців із Херсона
та Миколаєва було звільнено 
з полону ДНР і відправлено додому;

сімей військовослужбовців 
отримали компенсації на купівлю 
житла за ініціативи Андрія Гордєєва;

14

дітей військовослужбовців 
та волонтерів отримали 
безкоштовні путівки на море;

100

сімей бійців АТО перебувають 
під  особистою депутатською 
опікою Андрія Гордєєва.
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завдяки роботі Андрія ГордєєвА   життя земляків стає кращимМонітор діяльності

депутата

Подав законопроект щодо 
заборони приватизації 
меліоративних систем та 
земель, на яких ці об'єкти 
розташовані.

Виступив з ініціативою 
створення слідчої комісії ВРУ 
з розслідування фактів 
незаконного вивозу піску 
та вирубки лісу.

Створив разом із народними 
депутатами Центр підтримки 
української армії.

Відстояв законопроект, 
який повернув ОСББ статус 
неприбуткової організації.

Під час візиту до Ізраїлю 
домовився про створення 
робочої групи з питання 
пільгового кредитування 
херсонських овочівників.

Закон щодо заборони 
приватизації меліоративних 
систем схвалено 271 
депутатами та підписано 
Президентом України!

Провів десятки виїзних 
прийомів для громадян, які 
проходять службу в зоні АТО.

Добився надання з бюджету 
коштів на модернізацію 
аеропорту «Херсон».

Захистив збереження 
спецрежиму оподаткування 
для сільгосппідприємств 
на 2015 рік.

Виступив з вимогою створити 
слідчу комісію ВРУ 
з розслідування подій 
31 серпня біля Парламенту, 
коли загинули четверо бійців 
Нацгвардії, двоє з яких ―
із Херсонщини.

Сприяв виділенню 12 млн. грн 
субвенції регіонального 
розвитку для Білозерського 
району. 

Зареєстрував у ВРУ 
законопроект про заборону 
особі, що не пройшла 
люстрацію, брати участь 
у виборах .

Взяв участь у створенні 
на Херсонщині Національного 
природного парку 
«Нижньодніпровський».

Виступив у Парламенті Румунії 
з доповіддю про анти-
корупційну політику в Україні та 
протестом проти агресії Росії.

Беру участь у підготовці 
проекту реконструкції доріг 
Херсонської області.

грудень
2014

січень
2015

лютий
2015

березень
2015

квітень
2015

травень
2015

червень
2015

липень
2015

серпень
2015

вересень
2015

жовтень
2015

листопад 
2015

грудень
2015

Законотворча
діяльність

57
законопроектів зареєстровано 
Андрієм Гордєєвим у Верховній Раді, 
з них 6 спрямовані на розвиток села;

104

8

поправки внесено до законодавства 
України і враховано Парламентом;

законопроектів зараз готуються 
депутатом до реєстрації у ВР.

Прийом
громадян

3280
звернень громадян, враховуючи 
колективні розглянуто і опрацьовано;

4

230

громадських приймальні депутата
діють у Білозерському районі та 
Комсомольському районі м. Херсон;

прийомів громадян було проведено 
особисто, 25 з них ― в зоні АТО. 

Соціально-
економічний розвиток

122
млн. грн

виділено з державного бюджету 
на розвиток Херсонщини;

500
млн. грн

залучено інвестицій у розвиток
економіки за сприяння
Андрія Гордєєва;

$3,8
млрд

зовнішнього боргу України перед 
МВФ було списано, дякуючи роботі 
бюджетного комітета і А. Гордєєва.

Виступив за прийняття змін до 
Бюджету України, щодо підвищення 
зарплат медиків і вчителів та пенсій.

Організував відпочинок для дітей 
бійців АТО в оздоровчих закладах.

Сприяв проведенню міських 
турнірів з волейболу та чемпіонату 
з футболу серед дітей у Херсоні.

Соціальна
сфера

Ремонти водогонів, заміна покрівель у 
школах і дитячих садочках, ремонти лі-
карень і очисних споруд — все це стало 

можливим завдяки народному депутату Андрію 
Гордєєву, який добився виділення коштів із 
державного бюджету.

Народний депутат добився виділення коштів для вирішення 
проблем Херсонщини та постійно опікується життям людей

ЗВІТ-2015

олексій мальонкін,
директор КП «Розвиток 
спорту», м. Херсон
— Велику допомогу  
в розвитку спорту надає 
народний депутат Гордє-
єв. Завдяки йому в мікро-
районі “Корабел“ було 
реконструйовано спорт-
комплекс, який фактично 
отримав нове життя. 

«АНДРІЙ ГОРДЄЄВ — СПРАВжНІЙ НАРОДНиЙ   ДеПУТАТ, БО ВІН ДлЯ люДеЙ СТАРАЄТьСЯ!»

віктор залевський,
військовослужбовець, 
волонтер
— Дякую Андрію Гор-
дєєву за велику допо-
могу армії і бійцям, які 
перебувають на фронті. 
Війна навчила нас дові-
ряти вчинкам людини. А 
вчинки в Андрія Гордєє-
ва дуже достойні.

антоніна Чередник,
сільський голова  
с. Томина Балка
— Андрій Гордєєв по-
стійно опікується наши-
ми проблемами. Завдяки 
йому ми, нарешті, отрима-
ли кошти для соціального 
розвитку. Він — справжній 
народний депутат, бо він 
для людей старається!

володимир 
желуденко,
сільський голова  
с. Станіслав
— Всі ремонтні роботи в 
селі сьогодні проводять-
ся завдяки сприянню на-
шого народного депутата 
Андрія Гордєєва. Спасибі 
йому за допомогу від іме-
ні усіх земляків. 

юрій попутько,
Директор Департамен-
ту екології ХОГА
— Дякуючи Андрію Гор-
дєєву на Херсонщині, 
нарешті, було утворено 
Національний парк «Ниж-
ньодніпровський». Подо-
лати корупцію в цьому 
питанні було важко. Спа-
сибі йому за підтримку!

сергій Чудинович,
протоієрей Свято-
Покровського храму
— Андрій Гордєєв — ве-
ликий ентузіаст із сучас-
ним мисленням і праг-
ненням змінити світ на 
краще. Якби в Україні 
було більше таких людей, 
ми б сьогодні жили в кра-
щій країні. Спасибі йому.

олександр лейбзон,
сільський голова  
с. Музиківка
— Ми завжди відчуває-
мо підтримку народно-
го депутата Андрія Гор-
дєєва в реалізації всіх 
наших починань. І ця 
підтримка дуже важли-
ва, тому що приносить 
користь усій громаді. 

Надія духно,
працівник Томинобал-
ківського ясла-садка 
— Від імені всіх вихо-
вателів, батьків та дітей 
нашого дошкільного за-
кладу хочу подякувати 
Андрію Гордєєву за но-
вий дах у дитячому са-
дочку! Ми всі йому дуже 
вдячні!

білозерка

білозерська школа № 2
Капітальний ремонт •	
із заміною вікон – 
351 230 грн.
Капремонт даху  –  •	
125 962 грн.
Капітальний ремонт •	
системи опалення – 
484 100 грн.

білозерська школа № 3
Капітальний ремонт •	
із заміною вікон –  
73 645 грн.
Капітальний ремонт •	
підлоги їдальні –  
40 986,79 грн.

білозерська станція 
юних натуралістів

Капітальний ремонт •	
системи опалення – 
11 334 грн.

білозерська станція 
юних техніків

Капітальний ремонт •	
системи опалення – 
258 404 грн.
Капремонт котельні – •	
153 596 грн.

білозерська 
гімназія імені 
о.я.печерського, 

Капремонт внутрішніх •	
туалетів  –  
144 340 грн.
Капремонт даху – •	
138 347 грн.

велетенське 

велетенський 
дитячий садок 

Капітальний ремонт •	
із заміною вікон – 
101 000 грн.

велетенська школа
Капітальний ремонт •	
із заміною вікон – 
522 931 грн.
Капремонт котельні –  •	
199 121 грн.

велетенський 
будинок культури

Проведено •	
капітальний ремонт 
покрівлі будинку –  
299 148 грн.

дар’ївка

Здійснено •	
будівництво систем 
електропостачання 
житлових будинків  
по вул. Жовтневій – 
107 060 грн.
Виконано •	
реконструкцію систем 
газового постачання 
житлових будинків по 
вул. Жовтневій –  
736 976 грн.

дар’ївська школа
Капітальний ремонт •	
із заміною вікон – 
263 989 грн.

інгулець

Виконано ремонт •	
водопровідної 
мережі  –  
303 000 грн.

киселівка

Проведено •	
реконструкцію 
свердловини –  
85 850 грн.

кізомис

кізомиська школа
Капітальний ремонт •	
і заміна дверей –  
39 140 грн.

кізомиський 
дошкільний заклад

Заміна дверей –  •	
30 300 грн

кірове

кіровська школа
Капремонт і заміна •	
вікон та дверей –  
61 800 грн.

микільське

Погашено •	
кредиторську 
заборгованість за 
водонапірну башту –  
119 500 тис. грн

микільська школа
Капітальний ремон –  •	
184 885 грн.

музиківка

музиківська школа
Ремонт системи •	
опалення із заміною 
обладнання котельні – 
1446 тис. грн.

Наддніпрянське

Розпочато •	
реконструкцію 
очисних споруд – 
1,17 млн. грн.

Під свій контроль  узяв 
Андрій Гордєєв хід робіт 
з реконструкції очисних 
споруд у Наддніпрян-
ському. Тепер тут буду-
ють новітній комплекс.

Надеждівка

Виконано •	
ремонт системи 
водопостачання – 
198,9 тис. грн.

Ремонт водогону в  
Надеждівці став мож-
ливим завдяки коштам 
держбюджету,  надання 
яких добився Андрій Гор-
дєєв.  Проблему з водою, 
нарешті, вирішено!

Надеждівська школа
Капітальний ремонт •	
та заміна вікон –  
117 730 грн.

Надеждівський 
дошкільний заклад 

Капітальний ремонт •	
і заміна дверних 
блоків –  
27 270 грн.

олександрівка

олександрівська 
школа

Капітальний ремонт •	
із заміною вікон – 
696 795 грн.

петрівське

петрівський 
дитячий ясла-садок

Капітальний ремонт •	
опалювальної 
системи –  
46 359 грн.

петрівська школа
Капітальний ремонт •	
системи опалення – 
298 700 грн.

понятівка

понятівська школа
Капітальний ремонт •	
із заміною вікон – 
87 344 грн.

п.-покровське

Здійснено •	
ремонт системи 
водопостачання – 
800 тис. грн.

посад-покровська 
школа

Капітальний ремонт •	
із заміною вікон –  
912 065 грн.

правдине

правдинський 
дитячий садок

Ремонт покрівлі - •	
173,6 тис. грн.

правдинська школа
Капітальний ремонт •	
та заміна вікон –  
654 874 грн.

радянське

Виконано •	
ремонт систем 
водозабезпечення – 
900 тис. грн

У селах Радянське, Мо-
лодецьке, Грозове, Чер-
воний Поділ здійснено 
капітальний ремонт во-
догонів, які до того не 
ремонтувалися більше 
20 років!

радянська школа
Капітальний ремонт •	
та заміна вікон –  
398 816 грн.

садове

садівський ясла-
садок

Капітальний ремонт •	
та заміна вікон і 
дверей –  
302 899 грн.

садівська школа
Капітальний ремонт •	
системи опалення – 
278 100 грн.

станіслав

Здійснено •	
реконструкцію 
спорткомплексу – 
800 тис. грн.

В спорткомплексі, попри 
ремонтні роботи, вже  
розпочалися спортивні 
заняття. Кошти на його 
реконструкцію були виді-
лені завдяки ініціативі та 
наполегливості депутата.

станіславський 
ясла-садок 

Капітальний ремонт •	
фасаду –  
25 700 грн.

Станіславський садочок-
ясла став справжньою 
окрасою села. Тут про-
вели капітальний ремонт 
фасаду, а перед цим по-
вністю замінили котель-
ню. У садочку тепер те-
пло і затишно!

станіславська 
школа 

Модернізація •	
системи опалення та 
заміна вікон –  
980 000 грн.

Завдяки втручанню Андрія 
Гордєєва проведено мо-
дернізацію системи опа-
лення та замінено вікна в 
будівлі Станіславської за-
гальноосвітньої школи. 

східне

східненська школа
Капітальний ремонт •	
із заміною вікон – 
363 693 грн.

токарівка

токарівська школа
Капітальний ремонт •	
із заміною вікон – 
556 303 грн.

томина балка

Проведено •	
ремонт системи 
водопостачання – 
400 000 грн.

Андрій Гордєєв допоміг 
вирішити проблему водо-
забезпечення у селі. Во-
догін отримав капремонт.

томинобалківський 
ясла-садок

Капітальний ремонт •	
будівлі із заміною 
покрівлі –  
430 327 грн.

томинобалківська 
школа

Капітальний ремонт •	
та заміна вікон –  
192 610 грн.
Капітальний  •	
ремонт даху –  
649 123 грн.

федорівка

федорівська школа
Капітальний ремонт •	
із заміною вікон – 
152 440 грн.
Капітальний ремонт •	
даху – 308 897 грн.
Капітальний ремонт •	
санузлів школи – 
119 693,21 грн.

Чорнобаївка

Проведено •	
реконструкцію 
спортивної зали по 
вул. Жовтнева, 44 –  
989 800 грн.
Здійснено •	
капітальний 
ремонт даху 
Чорнобаївського 
навчально-
виховного 
комплексу –  
194 670 грн

широка балка
 

широкобалківська 
школа

Капітальний ремонт •	
із заміною вікон – 
101 970 грн.



Один день на округе с народным депутатом Украины Андреем Гордеевым

Наш день с Андреем Гордее-
вым начинается в семь утра 
с поездки в Белозерский рай-

он Херсонской области – на малую 
родину народного депутата. Андрей 
Гордеев сам за рулем своего авто-
мобиля.

– Большую часть времени, вне сес-
сионного зала и комитетов, провожу в 
поездках, – отвечает он на мой вопрос, 
почему нет водителя. – Ни один води-
тель такого не выдержит (смеется).

В Белозерском районе по инициа-
тиве Андрея Гордеева ведутся капи-
тальные ремонты детских садиков, 
меняют окна в школах, монтируются 
новые котельные. Он хочет осмотреть 
ход ремонтных работ, поэтому разго-
вор ведем в машине.

– Я рад, что удалось реализовать 
программы, которые люди ждали де-
сятилетиями, значит год прошел не 
зря, – признается Андрей Гордеев.

– Что это за программы? Расскажи-
те подробнее. 

– Модернизация отопления в школах 
и садиках. Замена там устаревших окон 
на современные металлопластиковые. 
Ремонт систем водообеспечения. Ре-
конструкция очистных сооружений и 
многое другое. Это большая програм-
ма социально-экономического разви-
тия Белозерского района и Херсона – 
той территории, которая вошла в мой 
округ. Да Вы сами сейчас все увиди-
те.

В ноябре 2014 года жители Бело-
зерского района области и Комсо-
мольского района Херсона избрали 
Андрея Гордеева народным депутатом 
Украины по 183 округу. Он обещал в 
первую очередь помочь с решением 
социально-бытовых проблем в округе. 
Уже через полгода после его избра-
ния область получила рекордные суб-
венции в сумме более 100 миллионов 
гривен на социально-экономическое 
развитие – большей частью, конечно 
же, на округ Гордеева. Он и сам не 
скрывает, что это стало возможным 
благодаря его работе в бюджетном 
комитете. 

– Я людям обещал, что решу их 
проблемы, и обещание выполнил. Мы 
установили более чем тысячу совре-
менных окон в учебных заведениях, 
заменили десятки котлов и отопитель-
ных сетей в районе. В комплексе та-
кие программы позволили обеспечить 
тепло и комфорт для наших детей, и 
сэкономить средства для бюджета. 

– Почему такое внимание школам и 
садикам?

– А Вы знаете, как это — ходить в 
школу, где в классах температура око-
ло 10 градусов? Дети не могли писать 
в тетрадях, потому что у них просто 
замерзали пальцы? В Станиславе, 
например, школьники брали из дому 
подушечки, чтобы сидеть на них во 
время уроков, а треть учебного года 
проводили на больничных.

– Это печально.
– Это ужасно! Я сам учился в таких 

условиях, и тысячи детей района учи-
лись в холоде десятки лет. 

«2016 год стаНет годом возрождеНия     ХерсоНщиНы»
проект развития мелиоративной си-
стемы. И в 2016 году мы рассчитываем 
подписать соглашение о комплексной 
модернизации оросительных систем в 
Украине на сумму около 1 млрд. евро. 
Я думаю, что 2016 год станет годом 
возрождения мелиорации на Херсон-
щине. Мы способны обеспечить хер-
сонским хлебом всю Европу!

Херсонским хлебом – родным, те-
плым, испеченным с ночи – нас встре-
чают и в  селе Станислав. Традиционное 
преломление хлеба с солью, и – торже-
ственная часть в честь открытия в селе 
нового спортивного комплекса. 

Сельский голова Владимир Желу-
денко с первых слов выступления бла-
годарит Андрея Гордеева:

– Спасибо нашему народному де-
путату, который поддержал идею соз-
дания спорткомплекса, и благодаря 
которому были выделены средства на 
его капитальный ремонт. Это – Гордеев 
Андрей Анатолиевич. 

А в разговоре со вздохом добавляет: 
«Несколько лет стояло это помещение, 
рушилось уже. Сколько мы обраща-
лись, просили помочь восстановить 
комплекс – всем было безразлично. 
Андрей Анатолиевич приехал к нам 
год назад и пообещал помочь. И слово 
свое он сдержал».

В Станиславском споркомплексе те-
перь тренируются две футбольных, во-
лейбольная и баскетбольная команды, 
открылись секции бокса и аэробики, 
работает «тренажерка». Несколько со-
тен детей и подростков сразу пришли 
во вновь открывшийся зал. Не пивные 
бары и сельские улицы, а спортивный 
комплекс будет здесь центром спор-
тивного досуга и развития молодежи. 

– Нельзя сформировать успешную 
нацию, не уделяя внимания молодежно-
му спорту, – убежден Андрей Гордеев. – 
Нынешние подростки – это будущее на-
шей страны. Каким будет это будущее, 
зависит сегодня только от нас. Погряз-
нет ли оно в неудачах, или найдет силы 
проложить путь к процветанию страны – 
это сегодня закладываем в них мы. Поэ-
тому много внимания стараюсь уделять 
поддержке спорта и образования.

В Станиславской школе устанавли-
вают 200 новых окон. Директор шко-
лы Диана Ференц показывает нам ход 
работ и благодарит депутата от имени 
всего педагогического коллектива и 
родителей. Это здесь дети носили поду-
шечки на уроки. Теперь в школе тепло 
и комфортно. Тепло и в детском садике 
села – здесь запустили новую котель-
ную и утеплили фасад. На следующий 
год планируют заменить в школе кры-
шу. Гордеев обещает помочь. Ок, про-
верим обещание через год.

А в Александровской школе нас уже 
ждут на новогоднем утреннике. Успева-
ем к окончанию концертной программы 
с подарками, которыми заполнено за-
днее сиденье автомобиля и багажник.

Детский смех, радость малышни, ко-
торая с нетерпением ждет выхода Деда 
Мороза, прижимает к себе новогодние 
подарки с конфетами – все это, по сло-
вам Андрея Гордеева, вдохновляет. 

– Ради этих детских улыбок стоит 
жить и работать, – признается он.

Пока Андрей Гордеев вручает детям 
подарки, общаюсь в коридоре школы 
со строителями. Но они немногослов-
ны: говорят, до Новогодних праздни-
ков нужно закончить установку окон. 
Да, весь Белозерский район похож на 
большую стройку: новые окна, отопи-
тельные системы, ремонт водоснаб-
жения – все, чего люди ждали десяти-
летиями, появилось здесь за один год.

Александр Карась, директор Алек-
сандровской школы, где учатся больше 
200 школьников, показывает нам по-
мещение школы. Его отремонтировали 
благодаря субвенции из госбюджета, 
которой добился Андрей Гордеев. 

А на фасаде школы, после установ-
ки новых окон, даже повесили новый 
флаг Украины. Здесь верят в лучшее, 
верят своему депутату, верят в Украи-
ну, и готовы простыми сельскими де-
лами изменять мир вокруг к лучшему 
– отреставрировать фасад, покрасить 
забор, засыпать яму на дороге. 

– Еще дороги нужны, – говорит Ан-
дрей Гордеев по пути в Надеждовку, 
где мы должны осмотреть ситуацию с 
отоплением в школе и садике.

Дорога к Надеждовке, действитель-
но, ужасная: яма на яме. Но впереди 
замечаем дорожных работников. Ма-
стер Белозерского райавтодора Алек-
сандр Дубровин, который со своими 
рабочими проводит ямочный ремонт 
участка, объясняет, что работы оста-
лось всего на один день.

– В следующем году у вас будет 
много работы, – убедительно говорит 
Андрей Гордеев и рассказывает нам с 
мастером о государственной програм-
ме восстановления дорожного фонда.

И тут я понимаю, что мне в нем нра-
вится – его открытость перед людьми. 
Он одинаково искренен с рабочими, 
директорами, министрами и зарубеж-
ными партнерами в своем стремлении 
сделать жизнь людей лучше, и просты-
ми словами рассказывает о, казалось 
бы,  сложных вещах.

– На государственном уровне мы на-
чинаем внедрять программу восстанов-
ления дорожного фонда страны, – рас-
сказывает нам Андрей Гордеев. – Мы 
пролоббировали строительство дороги 
Кировоград-Николаев-Херсон, кото-
рое начнется в этом году. Следующий 
шаг – строительство дорог к побере-
жью Черного моря на Херсонщине. Се-
годня новые дороги остро необходимы 
аграрному и туристическому секторам 
области. Мы посчитали: вкладываемся 
в строительство новых дорог – на сле-
дующий год получаем увеличение обо-
рота только в туристической отрасли в 
полтора-два раза. Главное, чтобы уве-
личение оборота в сельском хозяйстве 
и туризме давало рост поступления на-
логов в бюджет. Не может быть такой 
ситуации, как, например, в Скадовске, 
где цены на все курортные, а средств 
на развитие города в бюджете нет. Мы 
должны ломать такую систему.

– Как быть с сельскими дорогами?
– С 2015 года бюджеты многих 

местных советов получают часть ак-
циза от продажи нефтепродуктов. 
У них теперь есть средства для ре-
монта дорог. Главное, чтобы местные 
громады их грамотно использовали. 
За эти поступления они смогут посте-
пенно отремонтировать все дороги в 
своих селах. Это реально! 

В селе Надеждовка, куда мы при-
езжаем, очень надеются на ремонт 
своей дороги. Для 1150 жителей села 
их дорога – это единственный доступ 
к работе, к больнице, к районной вла-
сти. Рейсовый автобус – это не только 
главное средство сообщения с «боль-
шой землей», но и источник местных 
новостей, «википедия» и facebook в 
одном флаконе. Одна поломка авто-
буса из-за разбитой дороги способна 
изменить уклад жизни и даже оста-
вить человека без средств. 

– В Киеве не понимают, как живут 
люди в наших селах. Я постоянно с 
этим сталкиваюсь, – признается Гор-
деев. – Когда я объясняю в Кабмине, 

например, что тепло, свет, дороги – это 
вопросы элементарного выживания 
людей, на меня смотрят с удивлением, 
не понимая, что дети ходят несколько 
километров пешком в школу по грязи, 
что люди не знают, чем зимой отопить 
свои дома, что до места работы надо 
добираться часами по разбитым до-
рогам. Я хочу помочь сделать жизнь 
земляков немного комфортнее.

В Надеждовке благодаря Гордееву 
жизнь становится немного комфор-
тней. Сельский голова Надеждовки 
Александр Ивченко и директор Надеж-
довской школы Лариса Барткова пока-
зывают нам отремонтированное поме-
щение и ведут к школьной котельной.

– Мы здесь Путина спонсируем? – 
Шутя спрашивает Андрей Гордеев, 
осматривая старое газовое оборудо-
вание. – Готовьте проект. Будем доби-
ваться замены котельной в 2016 году. 

Продолжение на стр. 6 >>

«Нужны люди, готовые 
работать ради своих громад»

– А какие реформы на уровне госу-
дарства считаете наиболее важными?

– Курс на децентрализацию – это 
самая важная реформа. Я, как член 
бюджетного комитета, занимался раз-
работкой бюджетной децентрализа-
ции. Задача – создать такую модель 
формирования бюджетов всех уров-
ней, при которой деньги распределя-
лись бы «снизу-вверх», обеспечивая в 
первую очередь потребности сел и го-
родов. Сегодня все государственные 
финансы поступают в Киев и уже от-
туда распределяются в регионы, горо-
да и села. И деньги для замены окон в 
херсонских школах надо «выбивать» в 
Киеве, чем я и занимался весь год. Но 
мы хотим изменить эту систему: снача-
ла город и село должны формировать 
свои бюджеты, исходя из потребностей 
людей, а уже затем  должен формиро-
ваться бюджет государства. Это и есть 
демократия. Такая система работает в 
Западной Европе и во всех развитых 
странах. У нас же пока сохраняется 
система СССР, при которой все регу-
лируется из центра. Поэтому децен-
трализацию я бы назвал самой важ-
ной и ответственной реформой, над 
которой мне довелось работать в 2015 
году. Это, кроме всего, еще и реформа 
нашего с вами мышления. Потому, что 
децентрализация воспитывает в людях 
самостоятельность и ответственность.

– Люди как раз и боятся, что на них 
переложат ответственность за содер-
жание школ и больниц, за развитие 
своих населенных пунктов. 

– Поэтому в ближайшие два года мы 
должны подготовить почву для прове-
дения этой децентрализации. Моя по-
зиция такая: необходимо, во-первых, 
предоставить громадам источники по-
полнения бюджета, во-вторых,  дать 
им полномочия распоряжаться своим 
имуществом и землей. И, конечно же, 
нужны люди на местах, готовые рабо-
тать ради своих громад.

В Томиной Балке, куда мы приезжа-
ем, люди, готовые работать на благо 
громады, точно есть. Нас встречает 

голова села Антонина Чередник – ма-
ленькая суперактивная женщина, спо-
собная одинаково успешно руководить 
строителями, готовиться к Новому году, 
отвечать на вопросы односельчан по 
телефону и хорошо выглядеть – насто-
ящая украинка.

– Мы этой помощи знаете, как жда-
ли! – Восклицает она в ответ на во-
прос, довольны ли в селе работой сво-
его депутата. – Мы и школу, благодаря 
Андрею Анатолиевичу, перекрыли, и 
детский садик, и окна заменили в шко-
ле. Сейчас проводим реконструкцию 
системы водоснабжения в селе.

Депутатский контроль ремонтных 
работ в Томиной Балке завершаем 
осмотром сельской школы. В клас-
сах чисто и тепло. Андрей Гордеев 
садится за парту в первом ряду, где 
когда-то сам учился, расспрашивает о 
земляках-одноклассниках. 

Кто-то сейчас в АТО, кто-то на за-
работках, одни уехали из села, дру-
гие – трудятся в Белозерке, в Херсо-
не. Простые человеческие истории 
сплетаются в одну нить, которой 
выткана картина всей Украины: где, 
несмотря на бедность, живет любовь 
к родным и близким, где простые 
люди становятся героями, а трево-
ги и разочарования побеждает вера 
каждого в лучшее будущее для себя 
и своих детей.

«я хочу помочь сделать жизнь 
земляков комфортнее»

– Посмотрите, какие просторы, ка-
кая у нас земля и солнце, – говорит Ан-
дрей Гордеев по пути из Томиной Балки 
в село Станислав, где его ждут на от-
крытии спортивного комплекса. – Мы 
можем быть богатым и успешным кра-
ем. Нужно только «поднять» орошение, 
чтобы дать воду на поля. Мелиорация 
Херсонской области – это важная со-
ставляющая нашего экономическо-
го успеха. Но говорить о мелиорации 
только в нашей области – недостаточ-
но. Поэтому мы, депутаты от Херсон-
щины, объединились с коллегами из 
Николаевской и Одесской областей в 
депутатскую группу «Південь», чтобы 
на государственном уровне решить 
проблему восстановления орошения. 
Мы добились создания при Минагро-
политики Украины рабочей группы по 

восстановлению систем орошения на 
юге страны. Я в составе ее делегации 
был в Министерстве сельского хозяй-
ства США, встречался также с пре-
зидентом Всемирного банка Джимом 
Кимом – мы убеждали американцев 
дать Украине финансирование на вос-
становление мелиоративной системы. 
В итоге Всемирный банк согласился 
направить в Украину свою комиссию – 
мы с ними трижды объехали всю Хер-
сонщину. Уже есть четкий технический 

Стратегическое планирование социально-
экономического развития Херсонщины 
стало важной часть работы народного 

депутат Украины Андрея Гордеева
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агрессия с использованием военного 
потенциала России. Что никакого во-
леизъявления в Крыму не было – это 
преступная аннексия. Мы должны по-
нимать, что российская пропаганда 
направлена не только на своих, но 
и на зарубежных граждан. И отсто-
ять позицию Украины иногда бывает 
крайне непросто. Наши коллеги из 
других стран поначалу с недоверием 
воспринимали предоставленные нами  
доказательства. Но мы убеждали их в 
своей правоте. И я уверен, что осно-
вы для принятия решения о введении 
санкций против РФ, заложила наша 
работа в межпарламентском союзе, 
наряду с работой Президента и МИД.

– Ваша акция протеста в Бухаре-
сте на Парламентской ассамблее 
Организации Черноморского эконо-
мического сотрудничества привлек-
ла внимание всего мира.Вы вышли 
с транспарантом против военной 
агрессии России. 

– Это был важный шаг к продлению 
международных санкций в отношении 
РФ. Во время выступления спикера 
российской госдумы Нарышкина на 
Парламентской ассамблее  ОЧЄС мы 
вышли к трибуне с протестом и раз-
вернули транспарант  «Остановите Пу-
тина!» В тот же день эти события по-
казали все ведущие телеканалы мира. 
Мы называли вещи своими именами: 
Россия – агрессор, Путин оккупиро-
вал Крым, Надежда Савченко и другие 
граждане Украины незаконно удержи-
ваются в тюрьмах. Внимание дипло-
матического мира было обращено к 
проблемам Украины. Владимир Ари-
ев, который в это время возглавлял 
делегацию в ПАРЕ, сообщил, что наша 
дипломатическая работа способство-
вала продлению санкций в отношении 
России. Есть основания надеяться, 
что мир в Украине будет восстановлен 
раньше, чем мы думаем.

В Херсон возвращаемся затемно. 
Андрей Гордеев спешит в ОДА на со-
вещание по вопросам энергомодерни-
зации, а я спешу распросить о планах 
на 2016 год.

– В первую очередь, строительство 
дорог на Херсонщине. Необходимы 
новые магистральные дороги к побе-
режью, нужно расширить аварийно 
опасную дорогу к Железному Порту. В 
самом Херсоне планирую добиться за-
вершения строительства мостоперехо-
да между микрорайонами Таврический 
и ХБК. В этом вопросе есть взаимопо-
нимание с городским головой Влади-
миром Мыколаенко. Следующий год 
станет годом реального возрождения 
мелиорации на Херсонщине. Все эти 
вопросы сложные, но я беру их реше-
ние под свой депутатский контроль. Я 
не боюсь проблем и умею работать на 
результат. Думаю, я это показал.

Руслан Смирнов

<< Продолжение. Начало на стр. 4-5.
В соседнем со школой детском са-

дике, который раньше также отапли-
вался от этой котельной, оборудование 
уже заменили. Директор Надеждо-
вского ясли-садика Светлана Ясентюк 
хвалит новые твердотопливные котлы 
и радиаторы, установленные здесь: 
тепло, удобно, экономично.

«Нам навязывают мысль,  
что украинцы ни на что  
не способны. Это неправда!»

– Энергоэффективность – это важ-
ный шаг к свободе нашей страны, 
– уверен Андрей Гордеев. – Особен-
но это актуально на фоне нашей за-
висимости от российского газа. Нас 
специально все эти годы сажали на 
«газовую иглу», чтобы лишить эконо-
мики, армии и суверенитета. Это все 
элементы гибридной войны, которая 
годами ведется против Украины. Но 
самое опасное, что в этой войне года-
ми на стороне противника участвуют и 
многие наши высокопоставленные чи-
новники. За 20 лет у нас в стране раз-
росся коррупционный спрут, который 
контролирует экономику, политику, 
армию, медицину, суды – все прониза-
но коррупцией.

– Но страна постепенно меняет-
ся, – продолжает Андрей Гордеев 
разговор по пути в Музыковку. – Мы 
сейчас ломаем эту коррупционную 
систему. Она очень сопротивляется. 
В стране сегодня есть пятая колона, 
которая делает все, чтобы разуве-
рить людей во власти – идет просто 
компрометирующая кампания про-
тив Президента, депутатов. 

Но если мы хотим жить в лучшей 
стране, мы должны завершить нача-
тые реформы. Если мы хотим, чтобы 
наша область, например, получала 
в бюджет доходы от туризма, то мы 
создаем новую полицию. Потому что 
сегодня весь берег Черного моря на-
ходится под «крышеванием» правоо-
хранительных органов. Вы спросите 
у любого предпринимателя, который 
там торгует, кому он платит? Ни о ка-

«2016 год стаНет годом возрождеНия»

мариНа ЧерНишова: 
співпраця громад  
із НародНим депУтатом 
іде На користь людям

Прийнято важливий закон  про збереження 
меліоративної системи Херсонщини

Відновлення систем меліорації, має 
стати поштовхом для розвитку всього 
АПК півдня України. Це питання було 
піднято мною  на рівні Парламенту, в 
результаті чого була створена Коор-
динаційна рада з питань відновлення 
та розвитку систем зрошення при Мі-
ністерстві аграрної політики. 

Також за моєї ініціативи був підго-
товлений та схвалений закон, що за-
бороняє приватизацію зрошувальних 
систем. Таким чином, вдалось попе-
редити спроби ділків прибрати до рук 
стратегічні об’єкти меліора-
ції на півдні 
України.

З високої трибуни Андрій Гордєєв  
закликав депутатів зберегти 

систему меліорації

важливиХ 
проектів  
аНдрія гордєєва  
На 2016 рік

завершення будівництва 
мостопереходу у Херсоні

будівництво доріг  
до узбережжя Чорного моря

проведення 
енергомодернізації

відновлення систем 
меліорації

відновлення очисних 
споруд навколо Херсона

У 2016 році Андрій Гордєєв планує 
добитися державної субвенції на за-
вершення будівництва мостопере-
ходу між мікрорайонами ХБК і Тав-
рійський.

Андрій Гордєєв обіцяє взяти на осо-
бистий контроль будівництво доріг 
до узбережжя Чорного моря згідно 
державної програми відновлення 
дорожнього фонду України.

В 2016 році за сприяння робочої гру-
пи, до якої входить Андрій Гордєєв, 
буде підписана угода зі Світовим 
банком про модернізацію зрошу-
вальної системи на Херсонщині.

Буде продовжено програму модер-
нізації опалення в окрузі з перехо-
дом на системи твердого палива.

Продовжиться будівництво очис-
них споруд у селах Дар’ївка та Над-
дніпрянське.

ких доходах в бюджет речь не идет. 
В бюджет ничего не поступает. А как 
мы можем сделать дорогу к морю, за 
счет чего? Если мы не отформатиру-
ем работу полиции и разрешительной 
системы, то мы никогда не получим 
доходы в бюджет от этих инвестиций.

Я также стал членом депутатского 
объединения «Депутатский контроль», 
которое объявило борьбу с корруп-
цией с использованием депутатских 
полномочий. Мы раскрыли факты кор-
рупции в Черноморском биосферном 
заповеднике в Херсонской области. 
Во время незаконного вылова рыбы 
были задержаны работники этого за-
поведника. Вынесли вопрос о смене 
руководства заповедника на уровень 
правительства. 

Сегодня проводится большая работа 
по реформированию страны. Парал-
лельно с борьбой против коррупции на 
местах мы проводим важные реформы: 
полиции, прокуратуры. 2016 год станет 
годом реформирования судебной си-
стемы в Украине. Мы уже приняли ряд 
законов, которыми отменили более 60 
лишних разрешений для бизнеса. Мы 
остановили агрессию. Мы имеем бюд-
жет армии, которого не было за всю 
историю Украины – около 100 млрд. 
гривен. Мы приняли системные законы 
по реформированию отраслей. Мы взя-
ли курс на децентрализацию. Ситуация 
постепенно меняется.

Президент и фракция БПП нацеле-
ны на решительную борьбу. Нам на-
вязывают мысль, что мы не можем 
жить по-другому, что украинцы ни на 
что не способны. Неправда! Мы – мо-
жем! Мы способны сами управлять на 
своей земле!

Где точно способны к эффективно-
му самоуправлению – так это в селе с 
благозвучным названием Музыковка. 
Ухоженные обочины, свежая разметка 
на дорогах, новые лавочки, клумбы и 
урны в центре села. Голова села Алек-
сандр Лейбзон радостно встречает 
нас возле Музыковского сельсовета.

– Нам такого народного депутата 
сам Бог послал, – радуется он. – Мы и 
котельную в этом году заменили, бла-
годаря Андрею Анатолиевичу, и новые 
окна в школе установили. В следую-
щем году хотим построить спортивную 
площадку и расширить помещение 
детского сада. У нас 190 детей в селе, 
а садик рассчитан всего на 90 мест.

Андрей Гордеев листает проект ре-
конструкции садика и обещает посодей-
ствовать его реализации. Записываю: 
«Проверить выполнение через год».

Директор Музыковской школы Неля 
Гричун зовет показать отремонтиро-
ванные помещения школы. В коридо-
ре – школьная доска почета. По-детски 
наивные, удивленные, но умные и ве-
селые глаза глядят на нас с каждого 
портрета – будущее, которое верит в 
свой успех и мечтает изменить мир. 

– А это наш будущий президент, 
– неожиданно говорит Неля Гричун, 
указывая на портрет розовощекого 
мальчугана из 2-го класса. – Сказал, 
что обязательно станет Президентом 
Украины, чтобы всем жилось хорошо, 
и чтобы был мир!

Ну, такого будущего Президента 
надо обязательно сфотографировать. 

Учись отлично, Миша Гулян! Мирного 
неба тебе и всем детям Херсонщины!

«мир будет восстановлен 
раньше, чем мы думаем»

– Украина ждет мира. Мне фрак-
ция доверила быть членом Парла-
ментской ассамблеи Организации 
Черноморского экономического со-
трудничества, а также членом де-
легации межпарламентского союза, 
чтобы привлечь внимание мировых 
стран к российской агрессии в Укра-
ине, – рассказывает Андрей Горде-
ев. – Нам кажется, что о ситуации в 
Украине знают все. Но это далеко не 
так. Вопрос Украины в планетарном 
масштабе – неприятная, но малоза-
метная проблема. В повестке дня 
межпарламентского союза в Ханое 
(Вьетнам), в котором приняли участие 
делегации 153 стран мира, в первую 
очередь стояли проблемы продоволь-
ственной безопасности, нехватки пи-
тьевой воды в Африке и т.д. Мир во-
обще не знал о том, что происходит 
у нас в Украине. Когда мы выступили 
с докладом о российской агрессии, 
представители других стран слушали 
нас с удивлением. Для них это было 
ново. Нам пришлось встречаться со 
всеми присутствующими делегация-
ми стран и доказывать, что война на 
Донбассе это не конфликт с шахте-
рами, а целенаправленная военная 

Андрей Гордеев стал членом объединения 
«Депутатский контроль», которое объявило 
борьбу с коррупцией в высших эшелонах 
украинской власти
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Депутат Херсонської обласної 
ради Марина Чернишова роз-
повіла про проблеми із якими 

звертаються люди, співпрацю з на-
родним депутатом та завдання, які 
ставить перед фракцією.

– Марина В’ячеславовна, із якими 
питаннями до Вас, як депутата обласної 
ради, найчастіше звертаються люди?

– Враховуючи особливості мого 
округу, це в першу чергу питання зем-
лі. Навколо неї дуже багато проблем: 
не встановлені межі сіл, відсутні доку-
менти на ділянки, не вирішені питання 
використання паїв. Для людей у селі 
земля іноді є єдиним джерелом доходу. 
Але багато фермерських господарств 
було реорганізовано або ліквідовано, 
і люди не можуть отримати документи 
на земельні паї. Також багато звернень 
надходить щодо роботи маршрутного 
транспорту і пільг на проїзд. А зараз 
важливою стала проблема оформлення 
субсидій на комунальні послуги. Нама-
гаюся реагувати на кожне звернення, 
допомагати в оформленні документів. 
Добре, що я юрист за фахом, а людям 
часто буває важко розібратися в зако-
нодавстві. Також людей турбує майбут-
ня доля їхніх населених пунктів. Адже 

кожне село має 
школу, дитя-
чий садочок, 
сільраду – 
об’єкти, які 
об’єднують 
с і л ь с ь к у 
г р о м а д у. 
І важливо 

зберегти ці 
блага для 

людей.

– Від імені місцевих громад, як би 
Ви оцінили співпрацю із народним 
депутатом Андрієм Гордєєвим?

– На п’ять з плюсом! Він один із 
найефективніших депутатів в Україні, 
тому що скрізь акцентує увагу на ви-
рішенні проблем Херсонської області. 
І не лише свого округу, а й Нової Ка-
ховки, Голої Пристані, Скадовська. Він 
постійно спілкується із місцевими гро-
мадами, з обласної радою, і співпра-
ця громад з депутатом іде на користь 
людям. Дуже багато зроблено було за 
один рік, а плани ще більші.

– А якими є Ваші особисті плани 
роботи, як депутата обласної Ради?

– Мої плани власне були відображе-
ні у моїй програмі. Це – будівництво 
нової свердловини у Киселівці. Здій-
снення ремонту насипних доріг по 
селу Надеждівка та до села Знам’янка. 
Встановлення вуличного освітлення у 
Петрівці та капітальний ремонт до-
рог як по селу так і біля нього. Пла-
нуємо відремонтувати дитячий садок 
у Посад-Покровському. А в Правди-
ному крім ремонту дитячого садочка 
плануємо цього року провести ще й 
ремонт клубу. У Радянському буде 
відремонтовано водопроводну мере-
жу і відновлене освітлення вулиць. А 
в Томиній Балці зараз вирішуємо пи-
тання надання земельних ділянок для 
учасників АТО та плануємо здійснити 
роботи з ремонту сільського будинку 
культури. Виконання передвиборчої 
програми, обіцянок даних нашим ви-
борцям, а також системна робота на 
благо громад Херсонщини – це голо-
вні завдання, які я ставлю перед со-
бою та всіма депутатами фракції Бло-
ку Петра Порошенка у Херсонській 
обласній раді.

ЧеРНиШОВА Марина В’ячеславовна. 
Народилася у с. Чорнобаївка Білозерського 
району Херсонської області. Магістр юри-
спруденції, депутат Херсонської обласної 
ради, керівник фракції БПП ”Солідарність”. 
Навчається в Інституті вищих керівних 
кадрів Національної академії державного 
управління при Президентові України за 
спеціальністю: “Управління суспільним 
розвитком”.

довідка



Розвиток міської
інфраструктури

ХЕРСОН. Зроблено капітальний 
ремонт їдальні Херсонського 
державного університету із заміною 
обладнання. 

1,8
млн. грн

ХЕРСОН. Замінено вікна
у гуртожитку Херсонського 
державного аграрного університету. 

470
тис. грн

ХЕРСОН. Обладнано нову 
автономну котельню на твердому 
паливі у ХДАУ.

3,01
млн. грн

ХЕРСОН. Проведено капремонт 
приміщення ЗОШ №55 із заміною 
вікон. Школа стала теплішою!

950
тис. грн

ХЕРСОН. Зроблено капремонт 
фасаду будівлі ЗОШ №8 та замінено 
47 вікон. 

800
тис. грн

ХЕРСОН. Проведено капітальний 
ремонт системи опалення в ЗОШ №18. 
Діти вчитимуться у теплих класах.

450
тис. грн

ХЕРСОН. Ведуться підготовчі 
роботи з реконструкції футбольного 
поля ДЮСШ «Освіта». 

980
тис. грн

ХЕРСОН. Проведено капітальний 
ремонт харчоблоку дитячого садка 
№40 в мікрорайоні «Шуменський». 

500
тис. грн

70% своєї п’ятиріЧНої програми для ХерсоНУ 
Андрій Гордєєв викоНав за одиН рік

Ремонтуються дитячі садочки та школи
Майже два десятки навчальних закладів округу 

перебувають під опікою народного депутата Андрія 
Гордєєва: тут замінюють вікна і системи опалення, 
проводять ремонти приміщень.

Модернізовано опалення у школах
Проведення капітальних ремонтів систем опален-

ня у навчальних закладах Херсона — один із пріо-
ритетів  народного депутата Андрія Гордєєва наряду 
з іншими заходами енергозбереження. 

Адреса: м. Херсон,  
вул. Потьомкінська, 88 
Тел. (0552) 49-81-90,
        (044) 255-43-99
ел. пошта: Hordieiev.
Andrii@rada.gov.ua

ANDRIY.GORDEEV

Завершено реконструкцію стадіону
Завдячуючи ініціативі народного депутата Андрія 

Гордєєва проведено реставрацію стадіону в мікро-
районі «Корабел», який більше 20 років перебував  
у занедбаному стані.

Будуються нові очисні споруди
Новітній комплекс очисних споруд для Херсона 

нині будується у Наддніпрянському. Обіцянку збу-
дувати «очисні» дав Андрій Гордєєв під час виборів 
2014 року. А вже у 2015 році добився початку робіт.

Андрій Гордєєв 
особисто контролює 
хід робіт з будівництва 
очисних споруд

Директор школи №18 
Василь Пригода дякує 
депутату за нову 
систему опалення

В ході реконструкції  
на стадіоні мікрорайону 
«Корабел» збудували 
нове покриття арени

В яслах-садочку №40 
в мкрн «Шуменський» 
у Херсоні здійснили 
капремонт кухні

громадська приймальНя 
народного депутата України 
Андрія Гордєєва

«ЗА ТАКиМи люДьМи, ЯК АНДРІЙ ГОРДЄЄВ, — МАЙБУТНЄ КРАїНи»

юрій кирілов,
проректор ХДАУ
— Від імені науково-
педагогічного колективу 
та студентства вислов-
люю щиру подяку Андрію 
Гордєєву за сприяння в 
розвитку Херсонського 
державного аграрного 
університету. Його допо-
мога для нас — безцінна.

діна ференц,
директор Станіслав-
ської ЗОШ
— Педагогічний колектив 
нашої школи, батьки та я 
особисто дякуємо Андрію 
Гордєєву за те, що за його 
сприяння в школі заміне-
но систему опалення та 
190 вікон! Бажаємо йому 
плідної роботи! 

василь пригода,
директор ЗОШ 
№18, м. Херсон
— Щиро вдячні народ-
ному депутату України 
Андрію Гордєєву за те, 
що допоміг зробити нам 
капітальний ремонт. За-
вдяки йому, діти в школі 
тепер почуваються наба-
гато комфортніше.

людмила капінос,
завідуюча яслами-
садком №40, м. Херсон 
— Хочу подякувати 
народному депутату 
Андрію Гордєєву за 
проведення ремонту 
в нашому садочку! Гор-
дєєв став для нас та на-
ших діточок справжнім 
ягонголом-охоронцем.

сергій свищ,
громадський активіст, 
волонтер 
— Народний депутат 
України Андрій Гордєєв 
— це людина, яка завжди 
тримає своє слово. Він 
був одним із перших, хто 
допомагав військовим. І 
зараз продовжує підтри-
мувати нашу армію. 

степан коміренко,
голова міського фонду 
ім. В. Заботіна: 
— З боку Андрія Гордє-
єва завжди є допомога 
і підтримка наших ініці-
атив. Він дбайливо ста-
виться до людей. За та-
кими людьми, як Андрій 
Гордєєв, — майбутнє на-
шої країни .

Замінено вікна в аграрному університеті
Підтримка вищих навчальних закладів стала одним 

з приоритетів у роботі Андрія Гордєєва. Так у Херсон-
ському державному аграрному університету встано-
вили автономну котельню і замінили вікна гуртожитку.

В гуртожитку 
університету тепер буде 
комфортно викладачам 
та студентам

В ХДУ буде нова їдальня!
У приміщенні їдальні для викладачів та студентів 

Херсонського державного університета завершено 
капітальний ремонт. Тут також встановлено нове 
кухонне обладнання.

Депутатський  
контроль: Андрій 
Гордєєв перевіряє  
хід робіт в університеті
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