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ЖОВТЕНЬ 

2020

НА ОБОЛОНІ ДО КИЇВРАДИ 
ВІД ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 
БАЛОТУЄТЬСЯ МОЛОДИЙ 
ПІДПРИЄМЕЦЬ ТА НАУКОВЕЦЬ 
ЄВГЕН КУЗЬМЕНКО.
ЩОБ ВИБОРЦІ МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ 
СКЛАСТИ ПРО НЬОГО КОРЕКТНЕ 
УЯВЛЕННЯ, ПАН КУЗЬМЕНКО 
РОЗПОВІВ ПРО МОТИВИ, ЯКІ 
СПОНУКАЛИ ЙОГО ПІТИ У 
ПОЛІТИКУ, ТА ПРО СВОЄ БАЧЕННЯ 
ПРОБЛЕМ МІСТА, КОТРІ ВІН 
ПЛАНУЄ ВИРІШУВАТИ У ПЕРШУ 
ЧЕРГУ
  

 Чому ви прийняли рішення балоту-
ватися у депутати Київради? 

 Я ровесник Незалежності, народив-
ся і виріс у Києві. Ходив до звичайно-
го київського дитсадочка, а згодом 
до оболонських шкіл №16 та №250. З 
малечку займався плаванням у Пала-
ці підводного спорту.
В той час наші батьки знали, в який 
садочок піде їх дитина, ще до того як 
вона народилася, а щоб потрапити 
до престижної школи, достатньо було 
добрих знань. Будучи дітьми, ми 
могли тренуватися на одній доріжці з 
майбутніми олімпійськими чемпіона-
ми і самостійно гуляти безпечними 
вулицями району.
Ще школярем, завдяки заняттям 
спортом та змаганням, я побував у 
Європі, і дивувався зручним та ком-
фортним містам, де немає шалених 
забудов та хаотичних парковок, де ве-
лосипедисти їздять велодоріжками, 
а спортивні майданчики є у кожному 
дворі. Вже тоді я став мріяти про євро-
пейський Київ.
У 2013 року я закінчив Національний 
технічний університет нафти і газу і 
тоді ж почав втілювати свої знання 
у життя. Того року я разом з коман-
дою фахівців та ентузіастів створив 
стартап «Синергія». Наразі це успішна 
компанія, в якій працює понад 200 
спеціалістів. Ми автоматизуємо біз-
нес-процеси у транспортних компані-
ях, зменшуючи їх витрати та збільшу-
ючи прибуток.
Поринувши у роботу, я зрозумів, що 
наполегливості у праці недостатньо, 
потрібно постійно вчитись. З того 
часу я опанував не лише бізнес-ме-
неджмент, а й державне управління в 
Національній академії при Президен-
тові України.  

МОЛОДІ, АМБІТНІ  
ТА ЧЕСНІ ПОЛІТИКИ  
ДІЙСНО ЗМОЖУТЬ 
ЗРОБИТИ БАГАТО 
ДЛЯ КИЯН
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ОБОЛОНЬ – ВІДНОСНО 
МОЛОДИЙ РАЙОН 
КИЄВА, АЛЕ, 
НЕЗВАЖАЮЧИ НА 
СВІЙ ЮНИЙ ВІК, ВІН 
МАЄ БЕЗЛІЧ ЦІКАВИХ 
І ПРИЄМНИХ МІСЦЬ 
ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ. 
ОСОБЛИВО ПРЕКРАСНІ 
ВОНИ ОСІННЬОЮ 
ПОРОЮ  

ОБОЛОНСЬКА НАБЕРЕЖНА
Саме популярне й водночас 
затишне місце відпочин-
ку – Оболонська набережна. 
Простягається набережна 
уздовж затоки Дніпра від 
Московського мосту до 
вулиці Прирічної. Поза 
всяким сумнівом, Оболон-
ська набережна – одне з 
найбільш красивих місць 
Києва. Довжина набережної 
майже 4 км. Тут приємно 
гуляти у будь-який час 
доби і за будь-якої погоди. 
Вся набережна – суцільна 
пішохідна зона, де можна 
прогулюватися, насолод-
жуючись свіжим повітрям. 
На набережній є кілька 
дитячих майданчиків, мо-
тузковий парк, тренажери, 
волейбольні майданчики, 
сад скульптур. А якщо ви 

зголоднієте, то до ваших по-
слуг безліч всіляких кафе, 
барів і ресторанів. З коліс-
ного транспорту тут можна 
зустріти лише велосипеди, 
для яких зроблені спеціаль-
ні доріжки, і всюдисущих 
ролерів, для яких не існує 
непрохідних шляхів. Закін-
чується набережна сучас-
ним парком «Наталка».

ПАРК «НАТАЛКА»
Якщо ви не знаєте, де 
цікаво провести вихідні, то 
відправляйтесь до парку 
«Наталка». Це одне з кра-
щих місць для відпочинку 
на Оболоні та й у Києві зага-
лом. Назва парку походить 
від урочища «Наталка», яке 
довго було дикою територі-
єю між житловим масивом 
«Оболонь» і Дніпром. Сьо-
годні тут сучасне освітлен-
ня, є місце для фотосесій та 
весільних церемоній, а око 
милують понад 10 тисяч 
квітів. Також у парку є дит-
майданчик у формі корабля 
та зони для майстер-класів. 
Організувати своє дозвілля 
тут можуть і спортсмени: 
є велодоріжка, поле для 
міні-футболу зі штучним 
покриттям, баскетбольний 

майданчик, великий тре-
нажерний зал і майданчик 
для занять фітнесом. 

ЙОРДАНСЬКЕ ОЗЕРО
На території поблизу Йор-
данського озера можна 
відпочити від роботи і 
домашніх проблем, пори-
балити і просто погодувати 
качок. Це дуже мальовниче 
місце оповите легендами. 
Мандрівник, який приїхав з 
Києва в Палестину, вирішив 
там напитися води з дже-
рела, але по необережності 
кинув у воду дорогий ківш 
зі срібла. Через рік він по-
вернувся до рідного Києва, 
і знову йому захотілося дже-
рельної води. Під водою він 
побачив свій посудину. Це 
означало, що підземні води 
з’єднують Київ і Єрусалим.
Крім своєї легенди, Йор-
данське озеро приваблює 
відвідувачів дикими качка-
ми-лисухами, яких можна 
погодувати і безліччю риби. 

КАМ’ЯНИЙ ЛАБІРИНТ
Коли в черговий раз бу-
дете шукати відповіді на 
запитання: «Де погуляти 
в Оболонському районі?», – 
згадайте про Кам’яний 

лабіринт. Традиція садів з 
каменів прийшла до нас зі 
сходу. Пройшовши кам’я-
ний лабіринт, ви знайдете 
відповіді на всі питання, 
які вас давно мучили. Це 
своєрідна медитація, яка 
сприятливо впливає на 
нервову систему. 

САД КАМІННЯ
Ще одне місце з камінням, 
де можна спокійно відпочи-
ти і залишитися наодинці 
з самим собою і своїми 
думками. Сад спроекто-
ваний у формі вітрила. Тут 
встановлені: базальтові ко-
лони, скульптури, лави для 
відпочинку та декоративні 
ліхтарі. Доріжки викладені 
камінням, яке було достав-
лено сюди з різних куточків 
України. У Саду каменів 
розташований величез-
ний гранітний фонтан, 
діаметр якого – 11 метрів. 
Центр фонтану прикрашає 
скульптура трьох жінок під 
парасолькою. Є ще одна 
скульптура русалки, яка си-
дить на камені. З русалкою 
пов’язана одна прикмета: 
якщо ви потрете груди ру-
салки, то до вас неодмінно 
прийде любов. 

НАЙКРАЩІ МІСЦЯ ОБОЛОНІ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ
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ОБОЛОНЕЦЬ ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ДОСЬЄ

ЄВГЕН  
АНДРІЙОВИЧ 
КУЗЬМЕНКО
Директор  
ТОВ «Синергія 1991»
Народився у 1991 році 
в Києві.
Ходив до дитячий садка та 
школи №16 на Оболоні. 

ОСВІТА
Має чотири вищі освіти. 
Івано-Франківський націо-
нальний технічний універси-
тет нафти і газу (2009–2013); 
спеціаліст проектування та 
експлуатації газопроводів , 
газосховищ і АГНКС.
Національна академія 
державного управління при 
Президентові України (2016–
2018); магістр управління 
суспільним розвитком.
Національний педагогічний 
університет імені М.П.Дра-
гоманова (2018–2020); аспі-
рант соціально-економічної 
освіти та управління.
Національний університет 
«Києво-Могилянська ака-
демія» (2018–2020); магістр 
менеджменту та стратегіч-
ного управління. 
Випускник програми 
Presidents’ MBA у Києво-Мо-
гилянській Бізнес Школі 
(2018–2020).

ДОСВІД
У 2013 року  разом з коман-
дою фахівців та ентузіастів 
створив стартап «Сінергія». 
Наразі це успішна компа-
нія, в якій працює понад 
200 спеціалістів. Основним 
напрямом роботи компанії 
є автоматизація бізнес-про-
цесів у транспортних компа-
ніях, зменшення їхніх витрат 
та збільшення прибутку.

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ:   
 розробка бізнес-стратегії;
  успішне введення в дію та 
супровід бізнес-моделі;       
  розвиток бізнес-процесів;
 масштабування бізнесу;
 адміністрування бізнесу;
  управління та організація 
роботи компанії;
  консультації та рекоменда-
ції при здійсненні бізнес 
планування;
  організація взаємодії між 
структурними підрозділами;

  взаємодія з представника-
ми та органами державної 
та місцевої влади.

ОСОБИСТЕ
Одружений, виховує двох 
доньок – 6 і 2 років.
Захоплюється плаванням  
та рибалкою.

Наразі продовжую навчання в 
аспірантурі, пишу дисертацію. 
Але я щодня зустрічаюсь 
зі свавіллям чиновників та 
з бюрократично-корупцій-
ною машиною у підприєм-
ництві. Мені боляче знати, 
що моя рідна бабуся, медик 
за фахом із сорокарічним 
стажем, отримує принизли-
ві 3700 гривень заробітної 
платні. Коли минулого року 
я не зміг влаштувати мо-
лодшу доньку до садочку, 
списав купу паперів аби 
влаштувати старшу доньку 
до школи, то вирішив – до-
сить. Так жити не можна і не 
треба. І я прий няв рішення 
змінити наше місто. Впевне-
ний – це реально!
Сім років управління реаль-
ним бізнесом навчили мене 
одній простій істині: знання, 
досвід та цілеспрямованість 
завжди дають результат. 
І коли мені кажуть, що не-
можливо розбудувати про-
зору, відкриту та ефективну 
систему управління містом, 
де відсутня бюрократія та 
корупція, я знаю точно – 
це не так.
Потрібні три складові – нові 
обличчя, знання і досвід. 
Ми готові змінювати Київ. 
Це – наше місто, і ми пере-
можемо!

Як ви вважаєте, чому вибор-
ці Оболоні мають проголосу-
вати саме за вас?
Я ніколи не був у владі, я пра-
цював на себе, сам робив 
своє життя та допомагав 
людям. Я – не політик, проте, 
як топ-менеджер, добре роз-
бираюсь у процесах, вмію 
оптимізувати затрати та роз-
поділяти бюджет, оскільки 
добре знаю, що таке гроші та 
що таке пошук фінансування.
За останні роки ми багато 
чули лозунг про нові облич-
чя. Він добрий сам по собі, 
але окрім молодості у політи-
ків має бути професіоналізм. 
Я – молодий, але маю чотири 
вищі освіти та вісім років 
роботи на керівних поса-
дах у бізнесі, який, до речі, 
створив з нуля сам із коман-
дою. У мене за плечима три 
кейси успішних стартапів. 
Зараз ми переживаємо час 
великої турбулентності, коли 
потрібні люди, які вміють 
мислити критично та швид-
ко. Я є саме таким, я – кризо-
вий менеджер, котрий вміє 
вникнути у проблематику, 
розібратися у ситуації та 
вирішити завдання.

Я впевнений, що молоді, 
амбітні та чесні політики 
реально зможуть зробити 
багато для Києва та для киян.

Чому ви обрали саме полі-
тичну силу «Слуга народу»?
Я підтримую ідеологію Пре-
зидента Володимира Зелен-
ського, я за нього голосував. 
Я також голосував за його 
партію «Слуга народу» на 
парламентських виборах. 
Так, звичайно, були певні по-
милки, втім помилки можуть 
бути у всіх. Але сам вектор, 
напрямок руху партії мені 
подобається. Я вирушив зі 
«Слугою народу», вже почав 
відчувати себе частиною цієї 
команди і гордий цим.

Які проблеми ви вважає-
те найбільш актуальними 
для  Оболоні? Чи маєте своє 
бачення їх рішення?
Як людина бізнесу, я звик 
концентруватися на тих 
конкретних питаннях, у яких 
відчуваю свою компетенцію. 
Проблем у місті та районі 
багато, і роздавати гучні, але 
порожні обіцянки вирішити 

геть усе та швидко – це не 
мій стиль ділової та відпові-
дальної людини.    
Тому я бачу нашим першо-
черговим завданням вирі-
шення проблем, з якими ми 
стикаємося щодня. Це – зни-
ження вартості проїзду у 
громадському транспорті; 
зниження комунальних 
тарифів; забезпечення усіх 
киян місцями в дитсадочках 
та школах; будівництво доріг, 
тротуарів та велодоріжок; за-
безпечення якісного медич-
ного обслуговування.
Хочу підкреслити, що з 
усіма цими проблемами 
я знайомий не з Інтернету 
або зустрічей із виборцями, 
а з власного досвіду та досві-
ду моїх близьких.
Шляхи вирішення зазначе-
них проблем я виклав у своїй 
передвиборчій програмі. 
Якщо однією фразою: шляхи 
бачу, ідеї маю.
Зокрема, щодо зниження 
вартості проїзду у громад-
ському транспорті – я по-
кладаюсь на досвід моєї 
компанії «Синергія», яка 
автоматизує управління 

транспортними компаніями, 
скорочуючи видатки  
на 20–30%. Ми реально 
зможемо знизити тарифи на 
проїзд в метро, електротран-
спортом та маршрутками 
з 8 до 5 гривень.
Шлях зниження комуналь-
них тарифів пролягає через 
рішучу боротьбу з корупцією. 
Треба прибрати корупційну 
складову, позбавити зло-
вмисників «їх» відсотків у 
тарифах, можливості спису-
вати «витрати», яких не існує, 
призначати директорами 
підприємств своїх найближ-
чих родичів, тощо. Саме так 
ми зробимо тарифи спра-
ведливими та прозорими. 
І люди знатимуть, за що вони 
сплачують, та матимуть воду 
потрібної температури та газ 
належної горючості.  
Місця у садочках та шко-
лах для маленьких киян 
прийдуть через соціальні 
зобов’язання забудовників – 
на кожні п’ять хмарочосів 
будувати садочок, школу 
і стадіон. А також – через 
прозорі електронні черги у 
садочки та школи у загально-
му доступі. 
Розбудову транспортної інф-
раструктури будемо робити 
там, де треба людям, а не 
чиновникам. Плани будів-
ництва доріг та велодоріжок 
будуть формуватися разом 
з громадою – після громад-
ських слухань та звернень 
громадян. Нагадаю, що ве-
лике будівництво – головний 
проект Президента, який ми 
реалізуємо разом!
Сфера медицини має вхо-
дити у трійку сфер життє-
діяльності міста за рівнем 
фінансування з міського 
бюджету. А контроль її якості 
має бути зрозумілий, прозо-
рий та жорсткий. Лише увага 
міської влади до медичної 
системи дасть змогу випра-
вити критичний стан, коли 
звільняються лікарі, яким 
платять копійки, а чиновники 
обслуговуються у приват-
них клініках. Таким шляхом 
зможемо домогтися забез-
печення якісного медичного 
обслуговування.
Безумовно, я не ігнорую інші 
численні проблеми міста – 
від бездумної забудови та 
зношеної інфраструктури 
до безпеки та екології. Але 
починати планую з тих п’яти, 
які назвав. Їх вирішення 
безумовно істотно покращить 
життя усіх киян, в тому числі – 
мешканців моєї рідної Оболо-
ні, де я прожив 11 років.    
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