➤ ІНСПЕКЦІЯ КІНОТЕАТРУ ІМ.ГАГАРІНА

Комісія КМДА
оглянула приміщення

➤ ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗВІТ
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100 днів роботи
в Київраді

➤ ЗМІНИ В СИСТЕМІ ЖКГ

Гроші на ремонт будинків
з уповноваженими особами
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Акція!

Місячник здоров’я
«Здоровенькі були»

Приєднуйтесь до заходів безкоштовного проекту:
– Обстеження у лікарів
– Заняття спортом
– Консультації психологів

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

– Дитячі конкурси
– Екскурсії, концерти
Стр. 2-3

ПРИЙМАЛЬНЯ
ONLINE

www.brodskiy.kiev.ua
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Місячник здоров’я «Здоровенькі були»

Вирази «Доброго здоров'я!», «Здоровенькі були!», «Здоров будь!» прийшли до нас із давнини і стали традиційними привітаннями. Саме
побажання здоров’я та довголіття є найціннішими для кожного з нас. Бути здоровими та щасливими – чи може щось бути дорожче.
Говорячи про це, ми маємо на увазі фізичне, психічне, емоційне та духовне здоров’я.
7 квітня у всьому світі відзначається Міжнародний день здоров’я, і саме тому у цьому місяці за ініціативи депутатів КМДА Олександра
Бродського та Вячеслава Бродського на Сирці розпочинається акція з пропаганди здорового способу життя «Здоровенькі були».
Протягом місяця наші мешканці зможуть безкоштовно отримати консультації спеціалістів, виміряти тиск, зробити аналіз на вміст цукру в
крові, відвідати лекції та концерти, заняття фітнесом.
Молоді та родинам з дітьми пропонуємо поради фахівців, екскурсії, спортивні змагання, участь у конкурсі творчих робіт «Молодь обирає
здоровий спосіб життя» та конкурси малюнків «Діти за здоров’я».
Усі учасники та переможці творчих конкурсів отримають приємні подарунки.
Долучайтеся і будьте здорові!

Поради фахівців

Консультації

6.04. - Як правильно підібрати дитині взуття.
Адреса: вул. Щусєва, 10а (Офіс 1)
8.04. - Бережіть свої ноги.
Адреса: вул. Щусєва, 10а (Офіс 1)
8.04. – Як подолати стрес.
Початок о 16.00. Бібліотека імені І.Котляревського
(вул. М.Берлінського,4)
21.04. – Як знайти душевну рівновагу.
Початок о 17.00. Бібліотека імені І.Котляревського (вул.
М.Берлінського, 4)
22.04 – Пошукаємо щастя разом.
Початок о 16.00. адреса: вул. О. Теліги, 43 (актова зала)

5.04, 7.04, 12.04, 14.04, 19.04, 21.04 – консультації невропатолога з метою підбору фізичних вправ при скаргах на болі у хребті .
Початок – о 13.30
Адреса: вул. Білоруська, 11, обов’язково за попереднім записом.
2.04., 3.04., 9.04.,10.04., 16.04, 17.04, 23.04, 24.04 – з 9.00 до 20.00 – первинний огляд та консультація лікаря-стоматолога (без лікування) у
медичному центрі ESTE-line.
Адреса: вул. Щусєва, 24-А

Пішохідні екскурсії по Києву
Час і місце зустрічі визначаються за попереднім записом
5.04. – Музей О.С.Пушкіна
10.04 - Кохання у великому місті
17.04. - Палаци Печерська
24.04. – Смарагдове намисто Києва

Концерти

Конкурс творчих робіт на тему
здорового способу життя

Заняття з фітнесу. Поради з раціонального
харчування. Програми схуднення
FitCurves.
Адреса:
вул. Щусєва, 24
З 11.04. по 15.04. –
час занять з 10.00.
до 12.00 та 18.00
до 20.00.
16.04. – час занять
з 9.00 до 14.00.

5.04., 7.04. з 9.00 до 11.00. Адреса: вул. Вавилових , 9. Приміщення Ради
ветеранів
12.04., 14.04. з 9.00 до 11.00. Адреса: вул. О.Теліги 43. Приміщення Ради
ветеранів.
19.04., 21.04. з 9.00 до
11.00.
Адреса:
вул. Дорогожицька,15-А.
Приміщення Ради ветеранів.
15.04., 23.04. з 9.00
до 11.00. Адреса: вул.
О.Теліги,19/ 2. Аптека №
121.
16.04. з 9.00 до 11.00. Адреса: вул. Шамрила, 15-А .
Аптека «Бажаємо здоров’я»

Інспекція кінотеатру ім.Гагаріна
Нещодавній візит на
Сирець мера міста Віталія
Кличка підштовхнув міську
владу до того, щоб привернути увагу до занедбаного
кінотеатру ім.Гагаріна на
вулиці Щусєва.
«У минулому році за моїм
поданням до сесії Київради
було розірвано договір оренди і кінотеатр повернувся в
комунальну власність. Тепер м’яч на боці Департамента культури та
КП «Київкінофільм», які мають взяти на баланс будівлю кінотеатру.
Наступний крок до реконструкції – оцінити його стан та провести
технічну експертизу. Я два роки підряд ініціював виділення Київрадою 220 тисяч гривень, але ці роботи не виконувались, оскільки
представники департаменту не мали змоги….потрапити до будівлі», – зазначає депутат Київради Олександр Бродський.
У березні депутати Київради та представники департаментів
КМДА оглянули приміщення зсередини, а інспектор поліції зафіксував відсутність майна, яке було передане орендарю разом із будівлею кінотеатру. Отже, є всі підстави для відкриття кримінальної
справи, а громада буде контролювати це питання. Адже ще раз наголошуємо, що мешканці вже висловили своє бачення на рахунок майбутнього кінотеатру та створення на його базі культурного центру.

Розірвано договір оренди землі
на вулиці Ризькій, 19-А

9.04, 16.04, 23.04 – концерт учнів
хореографічного училища.
Адреса: вул. Шамрила, 4., концертний зал.
Початок о 14.00, вхід вільний
Літературні зустрічі в бібліотеці імені І.Котляревського(вул.
М.Берлінського, 4)
11.04. – Година нових відкриттів.
Початок о 16.00.

Аналіз на вміст цукру в крові (обов’язково
натщесерце!) та вимірювання тиску
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Проводиться з 5.04.по 23.04.
Розглядаються роботи дітей та дорослих як
у паперовому, так і в електронному вигляді. Обсяг – до 10 сторінок тексту з ілюстраціями.
Роботи можна буде переглянути на нашому сайті:
brodskiy.kiev.ua. Усі автори отримають подарунки.

Конкурс дитячих малюнків
«Здорова дитина – щаслива
країна»
Проводиться з 5.04. по 23.04.
Приймаються малюнки, зроблені фарбами.
Роботи будуть виставлені на нашому сайті
brodskiy.kiev.ua. Всі автори отримають подарунки.
* Усі довідки можна отримати в нашій приймальні на вул. Щусєва, 10-А.
Телефонуйте за номером (044) 353-33-27.
Долучайтеся і будьте здорові!

Піврічне протистояння із
забудовником по Ризькій, 19А, де відбувалися незаконні
будівельні роботи, закінчилося перемогою громади, яка
боролося за свої права усіма
доступними методами, навіть
вийшовши у березні на акцію
протесту під стіни Київради.
Дякуючи зусиллям депутатів КМДА від Сирця Олександра Бродського та Вячеслава
Бродського, міська влада почула мешканців, і в підсумку в
сесійній залі вдалося розірвати договір оренди землі за цією адресою.

Безкоштовні перукарські послуги
Прихід весни наши мешканці зустрічають з гарним настроєм та новими зачісками.
Соціальна акція для малозахищених верств населення з
надання безкоштовних перукарських послуг від депутатів
Олександра Бродського та Вячеслава Бродського викликала
на Сирці неабиякий ажіотаж.
Люди із задоволенням відвідують перукарню «Дотик Ангела» (Щусєва, 12-А), дякуючи за безкоштовні та якісні послуги. Акція триває, і ми
запрошуємо всіх бажаючих до неї приєднуватися. Завітайте до нас у
приймальню за запрошенням на безкоштовну стрижку.

Ремонтні роботи в бібліотеці
ім. Котляревського
Давні партнери та
друзі,
співробітники
районної
бібліотеки
ім.Котляревского
що
на вулиці Максима Берлінського звернулися
до депутатів Олександра Бродського та Вячеслава Бродського з
проханням допомогти
відремонтувати парадний вхід, адже там був
відсутній піддашок над
входом до бібліотеки,
тому при великих опа-

дах вода потрапляла в приміщення.
«Керуюча компанія Шевченківського району» гроші на ремонт не
знайшла, тому завдяки особистому втручанню депутатів бібліотека
все ж таки отримала дах над парадним входом. Також за рахунок депутатів для відвідувачів бібліотеки був придбаний wi-fi роутер для
вільного користування інтернетом.
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ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
ОЛЕКСАНДРА БРОДСЬКОГО
ЗАПРОШУЄ ВСІХ БАЖАЮЧИХ
(м.Київ, вул. Щусєва, 10-А,
1 поверх,
тел.: 353 3316, 353 3327)
ДЕ МИ ВАМ ЗАПРОПОНУЄМО:

Заміна поштових
скриньок

На численні прохання жителів
нашого району та за ініціативи
Олександра Бродського поновлюється програма заміни
старих поштових скриньок на
нові. Якщо у Вашому будинку
або під’їзді поштові скриньки
потребують заміни, звертайтеся до громадської приймальні
Олександра Бродського на вулиці Щусєва, 10-А (1-й поверх)
з колективним зверненням від
мешканців.
Телефон для довідок:
353-33-27, 353-33-16.
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100 днів роботи в Київраді
У березні минуло 100 днів від початку
роботи в Київраді депутатів від Сирця
Олександра Бродського та Вячеслава
Бродського (№116 і №117 округи).
Депутати надіслали більше 300 звернень,
підготували чимало проектів рішень,
кілька з яких були ухвалені Київрадою
Депутатських запитів

4

Депутатських звернень

345

Особистих прийомів громадян

10

Виступів в сесійній залі

12

Зареєстрованих проектів рішень

8

Зареєстрованих проектів рішень, які проголосували

4

Засідань профільних комісій, у яких взято участь

12

Засідань інших комісій, у яких взято участь

6

Пропущено сесій

0

Пропущено засідань комісій

0

Розірвано договір оренди землі незаконної забудови на Ризькій, 19-А
Ярмарки на Сирці

Сезон ярмарок першої половини 2016 року стартував. Хочемо повідомити, що традиційно
на Сирці ярмарки відбуватимуться щоп’ятниці на вулиці
Ризька, 1.
Також відбуватиметься ярмарка на вулиці Подвойського,
2-12.

Кошти на ремонт з депутатського фонду
Відповідно до нового Закону «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках» з першого липня 2016 року скасовується монополія ЖЕКів щодо надання житлово-комунальних послуг і вся відповідальність за утримання і управління будинком лягає на його жителів.

Відтепер власники квартир у багатоповерхових будинках мають опікуватися
не тільки своїми оселями, але й сходами,
ліфтами, дахом і подвір`ям. Згідно з нововведеннями, мешканці повинні до першого
липня визначитися з тією організацією, яка
буде здійснювати управління будинком.
На Сирці мешканці вже більше ніж двадцяти будинків обрали серед своїх сусідів
уповноважених осіб, які представлятимуть
інтереси власників квартир у виробничих
стосунках з житлово-експлуатаційними
організаціями.
Не чекаючи літа, депутати Київради
Олександр Бродський та Вячеслав Брод-
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ський пропонують мешканцям почати вирішувати проблемні питання експлуатації
своїх будинків вже тепер.
Якщо на загальних зборах власників
квартир ви вирішите, що вашому будинку
потрібен ремонт ганку, під`їзду, або його
утеплення, частину витрат на закупівлю
матеріалів для проведення будівельних робіт вам компенсують з депутатського фонду депутатів Київради від округів №116 і
№ 117.
Час змін настає, і вже незабаром подальшу долю свого будинку, свого комфорту та
благоустрою прибудинкової території нам
доведеться вирішувати самим.

Інформаційний бюлетень «100% Для вас».
Адреса редакції: 04060, м. Київ, вул. Щусєва 10-а,
телефон: 353-33-16.

Чекаємо Вас з пропозиціями в нашій
приймальні на вулиці О.Теліги, 43. Тел.
(044) 332-60-74.
Email: abrodskiy@ukr.net
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