➤ НА ЩО ВИТРАТЯТЬ ГРОШІ

➤ ЖКГ

Бюджет району:
беремо під контроль ремонтні роботи

2-3 стор.

➤ КОРУПЦІЯ

Хто має оплачувати
повірку лічильників

3 стор.

Помста двірнику
від хабарника

4 стор.
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«Фото закоханих»

Чекаємо Ваших фото:
Приймальня
Олександра Бродського
(Щусева, 10-а)

Сфотографуйся
з коханою
людиною
і отримай
подарунок

Громадська Приймальня О.Бродського
100% Сырец
Email: brodskiyoffice@ukr.net

Приймальні Олександра Бродського
1. Вул. Щусєва, 10-а. Тел. 353-33-27, 353-33-16
2. Вул. О.Теліги, 43 Тел. 332-60-73, 332-60-74

ПРИЙМАЛЬНЯ
ONLINE

www.brodskiy.kiev.ua
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➤ ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СТОЛИЦІ

➤ НАШЕ ІНТЕРВ’Ю

Три мільйони на ремонт

житлового фонду

Наприкінці минулого року Київрада затвердила програму
соціального й економічного розвитку столиці на 2016 рік.
Завдяки зусиллям депутатів Київради Олександра
Бродського та В’ячеслава Бродського для мешканців
Сирця (116 і 177 округи) вдалося виділити з бюджету
Шевченківського району гроші на ремонт житлового фонду. Ми просимо мешканців району активно включатися
в роботу з контролю за якістю ремонтних робіт у ваших
будинках.

Олександр Бродський: «Мій пріоритет у
Київраді – допомагати нашим мешканцям»
Олександр Бродський розпочав роботу в новому складі Київраді восьмого скликання. Які завдання ставить перед собою депутат на
найближчий час, як він планує відстоювати потреби мешканців Сирця та за яким принципом мають проходити вибори до районних
рад. Про це ми запитали у самого Олександра БРОДСЬКОГО:
– Олександре Яковичу, чого ви
очікуєте від роботи нового складу
Київради?
– Перш за все, хочу наголосити, і
це для мене головне, я вважаю себе
в Київраді представником громади,
якого направили на цю роботу мешканці Сирця. Тому намагаюсь робити
акценти на вирішенні проблем, які
турбують наших громадян, – комунальних, господарських, юридичних
та соціальних питань. Це моє головне завдання під час роботи в Київраді. На моє глибоке переконання,
ми повинні займатися господарством
міста і забезпечувати його життєдіяльність. Київрада не політичний, а
господарський та представницький
орган.
– Які рішення слід очікувати від
Київради для поліпшення життя
киян?
– У Шевченківському районі, на
Сирці, жителі якого довірили мені
право представляти їхні інтереси, є
чіткий і розподілений за пріоритетами перелік проблем. Це питання, які
найбільше хвилюють жителів. Нам
потрібно довести до логічного рішення справу реконструкції кінотеатру
ім.Гагаріна – від інспекції щодо технічного стану будівлі, до початку відновлювальних робіт.
Ведуться перемовини з власником
басейну «Чайка» про його можливе
повернення в комунальну власність
міста. У цьому році після чисельних
нагадувань у бюджет закладені кошти на побудову каналізації в приватному секторі по провулку Усурійській, вулиці Ясгогірській, обіцяне
фінансування пішохідної доріжки з
вулиці Новоукраїнської до станції м.
«Сирець». Крім того, багато скарг від
мешканців щодо ремонту парадних,
ганків, покрівель та асфальтування

прибудинкових територій. Також уже
традиційно нагадують про себе у нашому окрузі незаконні забудови, тому
ці проблеми ми тримаємо на контролі, тому що недопустимо ігнорування
інтересів мешканців, які проживають
поруч із цими забудовами.
– Ви обрані депутатом у 117-му
окрузі, по 116-му отримав довіру виборців В’ячеслав Бродський – представник вашої команди. Фактично
ваш колишній округ розділився навпіл, як плануєте далі працювати?
– Брат В’ячеслав під час моєї першої
каденції в Київраді весь час працював
в окрузі. Усі проблемні питання для
нього не нові. Ми не робимо розділення, а працюємо спільно на території
116 і 117 округів. А якщо потрібно,
то й усього Шевченківського району
і Києва в цілому. Просто тепер у нас
вдвічі більше можливостей для більш
швидкого вирішення нагальних питань.
– Нещодавно суд відтермінував
вибори до районних рад у місті Ки-

єві. Минулого року вашою комісією
було прийнято рішення про відновлення райрад. Так що, обіцяна владою децентралізація згортається?
– Моя позиція та думка депутатів
нашої фракції однозначна – вибори
до районних у Києві рад мають відбутися. Місцеві громади являють собою рушійну силу позитивних змін.
Ми послідовно відстоювали відновлення роботи районних рад у столиці
як найефективніший спосіб для вирішення нагальних потреб мешканців. Сьогодні, на жаль, у людей знову
хочуть забрати цей інструмент. Ми з
цим категорично не погоджуємося і
зробимо все можливе, щоб повернути владу киянам. Але, на моє переконання, вибори до районних рад
мають відбуватися не за нинішньою
системою виборів, а за мажоритарним принципом, щоб райони представляли не партійні кадри, а люди,
яких мешканці знають особисто і які
зарекомендували себе ефективною
роботою на благо киян.

Проаналізувавши всі звернення жителів наших
виборчих округів, депутати направили запити до Київського міського голови та голови Шевченківської
районної державної адміністрації про включення в
Програму соціально-економічного розвитку міста Києва на 2016 рік капітальний ремонт житлових будинків та прибудинкових територій бюджетних коштів у
сумі 6,5 млн. грн. для проведення ремонтних робіт на
Сирці.
На даний час вже виділено три мільйони гривень.
Окремо надійшли гроші (980 тис. грн) на будівництво
каналізації у приватному секторі Сирця. Наразі продовжується опрацювання питання щодо виділення решти коштів, які були закладені в бюджет міста.

РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ
ДВОРОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА ПРОЇЗДІВ
Адреса
Обсяг фінансування
Теліги,39а-39б
49 тис.грн.
Подвойського,10
104 тис.грн.
Житкова,7
44 тис.грн.
Котовського,33
60 тис.грн.
Ризька,6/1
90 тис.грн.
Гонти,5
30 тис.грн.
Шамрило,5-7
98 тис.грн.
Руданського,1-а-1-б к
140 тис.грн.

82 тис.грн.
80 тис.грн.
140 тис.грн.
150 тис.грн.
130 тис.грн.
240 тис.грн.
25 тис.грн.
150 тис.грн.
70 тис.грн.

РЕМОНТ БУДИНКОВИХ МЕРЕЖ
Адреса
Обсяг фінансування
Котовського.33
37 тис.грн.
Ольжича,15
64 тис.грн.

РЕМОНТ БУДИНКОВИХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
Адреса
Обсяг фінансування
Берлінського,6
42 тис.грн.
Шамрило,12-г
Новоукраїнська,5
Дорогожицька,17

Адреса
Теліги,39-б
Котовського,23
Берлінського,25
Ризька,8
Шамрило,11
Шамрило,5-б

РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ
Обсяг фінансування
180 тис.грн.
200 тис.грн.
100 тис.грн.
120 тис.грн.
139 тис.грн.
150 тис.грн.

38 тис.грн.
58 тис.грн.
42 тис.грн.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ
Адреса
Обсяг фінансування
Шамрило,12-а
68 тис.грн.

Нічні маршрути громадського транспорту

У Київраді з`явився веб-портал подання петицій (один з авторів проекту
рішення про «електронні петиції» – О.Бродський). Київська влада відреагувала на побажання мешканців запровадити в столиці нічні маршрути
громадського транспорту. Підготовлено 12 маршрутів: 10 ітимуть від залізничного вокзалу, два із центру до всіх околиць мегаполісу. Один автобус їздитиме вночі раз на годину: зупинки на посадку будуть фіксовані, на
вихід - на вимогу. Перші три маршрути вже тестувалися на Новий рік: у бік
Троєщини, Харківського масиву та Борщагівки.

Нічна підсвітка на «зебрах»

Уже цієї весни мають з’явитися перші пішохідні переходи з підсвічуванням. На сайті електронних петицій КМДА було зареєстровано звернення
городян: «Зробити яскраві освітлення пішохідних переходів у темний час
доби». Ця петиція набрала більше 10 тисяч підписів киян, і міська влада
вже почала впроваджувати її в життя.
Всього в Києві близько 3 тисяч не підсвічених переходів. У першу чергу,
підсвітять ті, які знаходяться в місцях масового скупчення людей – дитсадків, шкіл.
Якщо ви вважаєте, що біля вашого будинку або на вашій вулиці є перехід, який має бути освітленим, звертайтеся, будь ласка, до приймальні
Олександра Бродського, щоб ми направили запит до КМДА з проханням
включити вашу адресу в програму облаштування переходу додатковим
освітленням.

Установка теплових лічильників

РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ІЗ ЗАМІНОЮ ВІКОН
Адреса
Обсяг фінансування
Олени Теліги,39
80 тис.грн.
Грекова,18-а
Бакинська,28
Вавілових,13-а
Ольжича,5
Подвойського,10
Олени Теліги,3в
Щусева,21/12
Орловска,15
Грекова,3 корп.1

➤ КИЇВСЬКІ НОВИНИ

БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ
В ПРИВАТНОМУ СЕКТОРІ
Адреса
Обсяг фінансування
Бердянська
980 тис.грн.
Чаплигіна пров.
Бугорній пров.

З 2015 року «Київенерго» реалізує програму встановлення в будинках теплових лічильників, що дозволяє мешканцям суттєво зекономити на оплаті комунальних тарифів.
У Шевченківському районі вже встановлено більше тисячі теплових лічильників різних типів. Але на Сирці ще багато будинків таких лічильників
на своїх будинках не мають.
До приймальні Олександра Бродського звертається чимало мешканців,
яким ми сприяємо у поданні заявки на встановлення теплового лічильника на будинок. Крім того, мешканці мають можливість особисто подавати
подібні заявки на сайті «Київенерго» в інтернеті (http://kyivenergo.ua). Таким чином, є надія що в 2016 році теплові лічильники будуть обладнані всі
будинки нашого району.

Повірка лічильників – за рахунок постачальника

Адреса
Обсяг фінансування
Проектно-кошторисна документація та реконструкція
кінотеатру ім. Гагаріна
Щусева, 5
220 тис.грн.

Адреса
Обсяг фінансування
Документація та капітальний ремонт скверу
Котовського, 33,33А
600,0тис.грн.
Щусева,44

Адреса
Обсяг фінансування
Пішохідна доріжка до залізнич ної платформи станції
«Сирець»
250 тис.грн.

Сьогодні у кожній квартирі стоять побутові лічильники споживання електроенергії, у багатьох – лічильники води та газу. І ми часто стикалися з обтяжливою процедурою повірки лічильників. Мало
того, що нас рідко попереджають про проведення повірок, іноді ще
й змушують самостійно возити лічильник на перевірку, та ще й вимагають за це гроші.
Але з нового року ситуація змінилася. З 1 січня набув чинності
Закон «Про метрологію та метрологічну діяльність». У Законі чітко
прописані принципи відносин між постачальниками та споживачами послуг: відтепер усі роботи з обслуговування лічильників повинні проводитися коштом постачальників послуг.
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У Київраді створена робоча група щодо забудови на Ризькій
З минулого року, в Шевченківському районі столиці, на вулиці
Ризькій, 19-а, триває протистояння місцевих мешканців та забудовника, який, порушуючи чисельні будівельні норми та правила,
вирішив побудувати багатоповерхівку посеред приватних будинків.
Так і не отримавши жодних пояснень, люди вимушені були перейти
до радикальних дій: зламали паркан, а потім власноруч зупинили
будівельний кран.

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
ОЛЕКСАНДРА БРОДСЬКОГО
ЗАПРОШУЄ ВСІХ БАЖАЮЧИХ
(м.Київ, вул. Щусєва, 10-А,
1 поверх,
тел.: 353 3316, 353 3327)
ДЕ МИ ВАМ ЗАПРОПОНУЄМО:

Безкоштовний
сімейний психолог

Психолог Центру у справах сім’ї
та жінок Шевченківського району безкоштовно допоможе Вам
знайти шляхи вирішення сімейних проблем.
Чекаємо Вас за адресою: вул. О.
Теліги, 43. Центр у справах сім’ї
та жінок.
Працюємо щоденно в робочі дні:
з 9.00-18.00.
Запис на консультацію за
тел. 440-46-22.

Комп’ютерні курси

В актовому залі приміщення
ЖЕКа для мешканців району за підтримки Олександра
Бродського постійно діють безкоштовні курси комп’юторної
грамотності. Для запису на
курси чекаємо вас в приймальні Олександра Бродського за
адресою: вул.Щусєва, 10-а.
Тел: 353-33-16, 353 – 33-27.

Проблемна забудова на
Ризькій призупинена

У підсумку було з’ясовано,
що згідно з рішенням Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у
місті Києві від 15 жовтня 2015
року товариству з обмеженою
відповідальністю
«ЕСКОТРАНС-КІ» було заборонено
виконання будівельних робіт.
Завдяки зверненням де-

путатів
Олександра
та
В`ячеслава Бродського, це питання розглядається у Київраді. У січні була створена робоча група з кількох депутатів,
та представників громади,
яку представляє громадська
організація «Шевченківська
Варта», яка далі буде вивчати
законність забудови.

➤ КОРУПЦІЯ

Отримавши хабар, ЖЕКівець
помстився двірнику
На фоні анонсованої Президентом програми з протидії
корупції та реформи судової системи деякі чиновники,
порушивши закон, все одно уникають покарання.

На фоні анонсованої Президентом програми з протидії
корупції та реформи судової
системи деякі чиновники, порушивши закон, все одно уникають покарання.
Саме така історія сталася
в нашому районі. І пов’язана
вона з отриманням хабара
працівником системи житлово-комунального господарства.
Девіз сьогоднішнього життя, на жаль такий: проблеми
кожної людини стосуються
тільки її. Але варто хоча б іноді озиратися та зважати, що
навколо нас знаходяться інші
люди – непомітні, тихі, роботящі, які добросовісно виконують свої обов’язки і ніколи
не будуть скаржитися на своє
непросте життя. До категорії
таких людей належить і Антоненко Людмила Анатоліївна,
яка багато років працювала
двірником в місцевому ЖЕКу.
Вона ніколи не мала нарікань
з боку мешканців будинків
на якість своєї роботи. Разом
із Людмилою Анатоліївною
працював її чоловік, а згодом
і син.
В силу певних обставин
сім’я Антоненків залишилася
без власного житла і мусила
постійно винаймати його у
інших людей. Оскільки законом двірникам ЖЕКів гарантовано право на службове
житло, Людмила Анатоліївна
досить довгий час безуспішно намагалася достукатися
до посадовців усіх рівнів –
безрезультатно. І тут жінці
«поталанило»: їй порадили
звернутися до людини, яка займає посаду першого заступника директора Комунального підприємства «Керуюча
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компанія з обслуговування
житлового фонду Шевченківського району Петро Романюк
м.Києва» Петра Романюка. Той виявився чуйною
людиною і посприяв в отриманні ордеру на право мешкати в службовому жилому приміщенні, яке складається з
однієї кімнати в гуртожитку.
Але на цьому «чуйність» пана
Романюка закінчилася і переросла в конкретне вимагання
«подяки» – 3 500 доларів США.
Для підкріплення своїх слів
пан Романюк заявив: якщо не
буде вчасного та повного розрахунку, він зробить так, що
сім’я Антоненків залишиться
і без роботи, і без квартири.
Не допомогли ні прохання
щодо відстрочки платежу, ніхто не згадав, її просто не
ні прохання взяти до уваги запрошували до судових засінеобхідність догляду за ново- дань. У підсумку суддею П.Л.
народженою онукою. Нічого Слободянюком було оголоне похитнуло тверду віру Пе- шено вирок обвинуваченому
тра Романюка в своєчасному Романюку: стягнення штраотриманні грошей «за якісно фу в розмірі 750 неоподатконадані послуги». Довелося вуваних мінімумів зарплат
звернутися до правоохорон- (найменше з покарань, передних органів, і в результаті бачених цією статтею Криміоперативно-розшукової
ді- нального кодексу), поверненяльності працівниками СБУ ня всіх речей, вилучених під
було заарештовано трьох по- час обшуку та зняття арешту
садових осіб і, зокрема, пана з майна обвинуваченого. У
Романюка.
підсумку пан Романюк знову
Після отримання хабара, працює на займаній посаді.
Романюк швиденько помі«Хеппі енд», як кажуть анняв долари на гривні, і саме глійці. Але не для всіх. Піспід час розподілу грошей у ля того, як Романюк вийшов
розмірі 73 500 грн. відбулося «сухим із води», на сім’ю Анзатримання чиновників «на тоненків почався психологічгарячому». Згодом у Шевчен- ний тиск на роботі, а згодом
ківському районному суді і «новорічний подарунок»
міста Києва розглядалася – звільнення всієї сім’ї Антокримінальна справа, але не ненків (у зв’язку зі скороченза статтею про хабарництво, ням чисельності працівниа за «зловживання впливом». ків). На черзі – позбавлення
Про потерпілу в цій справі права на службове житло.
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Людмила Антоненко
Що ж маємо в підсумку? А
в підсумку – законодавче, виконавче і судове приниження
Людини, її повна недовіра не
тільки до держави (з її примарними гарантіями захисту), а й
до звичайних людей.
Озирніться навколо! Таких
людей, як Людмила Анатоліївна, дуже багато. Борімося за
них, допомагаємо їм, бо «ніхто, крім нас!».
При підтримці Олександра
Бродського активісти правової
громадської організації «Шевченківська варта» підготували
два звернення: до заступника
голови Київської міської державної адміністрації Петра
Пантелеєва та заступника голови Шевченківської районної державної адміністрації
в м.Києві Віктора Андрєєва з
проханням поновити сім’ю Антоненків на колишньому місці
роботи та клопотати щодо збереження права жити у службовому житловому приміщенні.
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