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Проекти
і наші заходи

➤ ПОРАДИ НА СВЯТО

2-3 стор.

➤ ДОПОМОГА ВОЇНАМ АТО

Як зустрічати
Новий 2017 рік

4 стор.

Збираємо
святковий подарунок

4 стор.
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Новорічне свято на Сирці

17 грудня
У програмі свята:
· Розважальні заходи
· Cолодкі подарунки ·
Запрошення на свято можна отримати в приймальні Олександра Бродського
за адресою: вул.Щусєва, 10-а.

Приймальні
Олександра Бродського та Вячеслава 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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2016-й:
рік, який ми

провели разом
Олександр Бродський

Шановні мешканці Сирця! Ваша довіра і ваша підтримка на протязі 2016 року допомагала
нам вирішувати повсякденні проблеми для покращення життя нашої громади.

Наша мета – відстоювати інтереси
мешканців Сирця, щоб їм жилося безпечно та комфортно. Часом було нелегко долати бюрократичні перешкоди,
пасивність та безвідповідальність, які
присутні в нашому житті. Але радіємо,

що багато активних, небайдужих, ініціативних киян мешкає на нашому Сирці,
з допомогою яких ми щодня змінюємо
наш район на краще.
Попереду ще багато роботи, необхідно надалі розвивати та створювати

соціальні проекти, які спрямовані на
зміцнення родини, на розвиток дітей,
підтримку людей похилого віку, на урізноманітнення життя всіх вікових груп
нашої громади – сподіваємось, що з вашою допомогою ми зможемо реалізува-

В’ячеслав Бродський
ти ще більше цікавих проектів, втілити
найкращі задуми, спрямовані на процвітання нашого мікрорайону.
Головне те, що ми знаємо, яким має
бути для нас наш мікрорайон і як цього
досягти!

«Працюємо на користь мешканців Сирця»
Річний звіт діяльності депутатів Київської міської ради
➤ РОБОТА НА ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ: (МІКРОРАЙОН СИРЕЦЬ)
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Кількість звернень
громадян

Громадян отримали
матеріальну допомогу

528

415
Громадян відвідали
соціальну перукарню

18

Мешканців відвідали
особисті прийоми

Проведено свят для
дітей

468

2975
Дітей отримали
новорічні подарунки

16

Надано юридичних
консультацій

Відновлено дитячих
майданчиків

1093

9217

Направлено
депутатських
звернень

Киян отримали
привітання до Дня
народження

Мешканців
Сирця закінчили
комп’ютерні курси

704

650

1500
Пенсіонерів
отримують
безкоштовну газету

2760

1200

Мешканців відвідали
екскурсію по Дніпру

Мешканців прийняли
участь в акції
«Здоровенькі були»

240

Встановлено нових
поштових скриньок

Мешканців отримали
насіння для квітів

476

1750

Дітей отримали
вітаміни

Мешканців отримали
квитки до театрів

➤ ЗА СПРИЯННЯ ДЕПУТАТІВ:
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Капітальний ремонт покрівель

14
Ремонт міжквартальних проїздів
та прибудинкових територій

6
Облаштування ігрових та
спортивних майданчиків

15
Капітальний ремонт сходових
клітин
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Наші соціальні проекти
Консультація юриста

В разі потреби ви можете
отримати безкоштовну консультацію
високо-кваліфікованого юриста щодо питань:
спадкові спори, сімейне право,
трудове право, цивільне право,
адміністративне право, житлове право.
Консультація проводяться за
попереднім записом у громадській приймальні депутатів Київради Олександра Бродського
та Вячеслава Бродського: наша
адреса вул. О.Теліги, 43. Телефон для довідок: 332-60-73.

Безкоштовна газета

До дня народження

Заходи 2016 року
Нове життя підземних переходів

З цього року пройти без уваги
повз краси в підземних переходах
на м.Дорогожичі і вулиці Ольжича буде неможливо. Сподіваємось, яскраві малюнки/мурали
додаватимуть вам позитивних
емоцій на протязі усього дня, а
чисті і освітлені переходи будуть
ще довго служити на користь
киян.
Шкода, що день народження тільки раз на рік, особливо,
коли у приймальні депутатів з
такої нагоди кожний повнолітній мешканець Сирця протягом
місяця може отримати свій солодкий подарунок і згадати дитинство!
Крім цього акція «Подарунок
до дня народження» дає право
отримати квиток на безоплатний квиток до одного з театрів
столиці.

Безкоштовні екскурсії

та самі депутати вітають квітами
на вулицях Сирця наших чарівних жінок. «Це не політична акція. В ці святкові дні ми просто
даруємо нашим милим жінкам
відмінний настрій, увагу і турботу. Адже вони гідні всього самого
кращого», – зазначає Олександр
Бродський, багато років тому започаткувавший акцію «Свято
весни на Сирці».

Спортивний інвентар школярам

на продукцію становлять на 1520% нижче ринкових. Крім того,
кожного року на весні та восени
проходять акції до Свята Пасхи
та осіннього врожаю, коли у мешканців є можливість придбати за
дуже низькою ціною пасхальні
набори та картоплю.

Піклуємось про здоров’я

Боротьба з незаконними забудовами

Відпустка на берегах Дніпра

Влітку, коли на вулиці спекотно, немає кращого порятунку від
сонця, ніж прогулянка теплоходом по Дніпру. Цього року майже
три тисячі мешканців мікрорайону Сирець скористалися можливістю відвідати екскурсію по
Дніпру на катері.
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Початок 2016 року видався
для Сирця «спекотним». І в першу чергу для мешканців Сирця з
вулиці Новоукраїнська, які вимушені були вийти на захист своєї
території з приводу чергового незаконного будівництва. Громада
при підтримці депутата чинила
забудовнику спротив і після акції
протесту – відступив.
Крім того, після важкої «боротьби» на усіх рівнях зусиллями
Олександра Бродського та Вячеслава Бродського вдалося через
рішення Київради домогтися зупинки будівництва та розірванню договору про оренду землі на
вулиці Ризька, 19-а.

Бути здоровими та щасливими – чи може щось бути дорожче.
Цього року продовжилася наша
акція з пропаганди здоров’я та
здорового способу життя «Здоровенькі були». Протягом кількох місяців наші мешканці мали
можливість безкоштовно виміряти тиск, зробити аналіз на вміст
цукру в крові, відвідати фітнес-заняття, тренінги, різні консультації, отримати вітаміни для дітей,
та знижку на аналізи в одній з лабораторій Сирця.

Ремонтні роботи на Сирці

Новий дитячий майданчик
Безкоштовну газету з програмою «Копійка» вже отримують понад півтори тисячі
пенсіонерів нашого мікрорайону. Таку ініціативу впровадив Олександр Бродський п’ять
років тому в межах соціальної
програми підтримки людей похилого віку. Щоб отримувати
газету, яка виходить кожного
четверга, необхідно завітати в
нашу приймальню на вулиці
Щусєва, 10-а.

Квитки до театрів

Громадська приймальня депутатів Олександра Бродського
та Вячеслава Бродського запрошує наших мешканців на безоплатні екскурсії! Щомісяца ми
пропонуємо вам приєднуватися
до наших екурсій та телефонуйте нам для уточнення деталей!
Екскурсії до музеїв столиці, парків та багатьох цікавих, історичних та маловідомих місць нашого міста нададуть вам багато
позитивних емоцій.

Комп’ютерні курси

Наприкінці минулого учбового року Громадська приймальня
Олександра Бродського привітала всіх школярів з останнім дзвоником!
І вже в вересні завдяки ініціативі Олександра Бродського,
до якого зверталися батьки сирецьких учнів, усі школи нашого
мікрорайону розпочали новий
учбовий рік з новим спортивним
інвентарем, отримавши баскетбольні, волейбольні, футбольні
м’ячі, коремати, мати, скакалки,
канати та багато чого іншого.

Києву зеленим бути!

Цьогоріч наші діти отримали
ще один ігровий майданчик на
вулиці Ольжича. Кожна така подія – це наша спільна перемога на
шляху до створення комфортних
умов проживання.
Також спільними зусиллями з
районною владою були пофарбовані та полагоджені майданчики
за 10 адресами.

На Сирці буде ще більше спорту

Чи не найбільшу увагу своєї депутатської діяльності Олександр
Бродський та Вячеслав Бродський
у якості депутатів Київради приділяють програмам соціальноекономічного розвитку Сирця.
Асфальтування міжквартальних проїздів та прибудинкових
територій, ремонт покрівель,
ремонт сходових клітин, встановлення вікон у під’їздах, – найбільш актуальні проблеми нашого району. Багато вже зроблено,
але зупинятися ми не будемо!

Боротьба за кінотеатр ім.Гагаріна
триває

Театри нашої столиці гостинно відчиняють двері перед
шанувальниками мистецтва –
справжніми театралами Сирця.
Щомісячно мешканці нашого району можуть отримати
можливість безоплатно (або з
великою знижкою) відвідувати
вистави для дітей та дорослих
завдяки нашому партнерству з
різними театрами столиці. Чекаємо вас в нашій приймальні,
де ви можете щоденно ознайомитися з репертуарами театрів
та отримати перепустку у світ,
де спалахують пристрасть і
емоції.

Користуватись
інтернетом
у наш час – це звикла справа.
Проте старшому поколінню треба докласти чималих зусиль,
аби збагнути, як він працює.
Тому в приміщенні бібліотеки
ім.Котляревського для мешканців району за підтримки
Олександра Бродського постійно діють безкоштовні курси
комп’юторної грамотності.
Для запису на курси, які проходять на протязі року вже вісім років поспіль, звертайтеся в
приймальню Олександра Бродського за адресою: вул.Щусєва,
10-а. Тел: 353-33-16, 353 – 33-27.

У квітні в Сирецькому парку
наші мешканці прийняли участь
у чудовій події. З нагоди Дня землі пліч-о-пліч приєдналися до
прибирання парку малеча та дорослі. Загалом мешканці разом
зібрали більше тони сухого листя
та сміття і висадили 20 лип.

Свято весни на Сирці

Кожен рік, за будь-якої погоди
співробітники громадської приймальні Олександра Бродського

Віднині спорту на Сирці стане
ще більше! За ініціативи депутатів Київради Олександра Бродського та В’ячеслава Бродського
на вулиці Щусєва 10-а (біля церкви) встановлено новий спортивний комплекс Street Workout.
Адже відтепер у сирчан, які люблять спорт, з’явилася нова можливість долучитися до занять на
свіжому повітрі.

Сезонні ярмарки – доступні ціни

Під час проведення ярмаркових заходів, які відбуваються на
Сирці за ініціативи і підтримки
Олександра Бродського, ціни

Одна з найбільших проблем
мікрорайону Сирець – відсутність будь-яких культурно – розважальних місць для відпочинку. Тому відновлення кінотеатру
ім.Гагаріна завжди було для нас
питанням особливої уваги.
Після того як Олександр Бродський через судове рішення домігся повернення кінотеатру до
комунального майна міста, почався етап боротьби за приведення його у належний стан. До
кінця нинішнього року має відбутися технічна експертиза стану
будівлі кінотеатру і можливість її
використання.
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17 грудня запрошуємо

на День Святого Миколая

Як зустрічати
новий 2017 рік

ГОРОСКОП НА 2017 РІК
2017-й рік – рік Вогняного
Півня. Тільки знаючи характер тварини, яка є покровителем наступного року за
Східним календарем, можна
успішно плинути течією
життя, і пороги та стремнини
будуть цілком вам підвладні.
Астрологи пророкують, що
наступний рік буде непростим
для всіх зодіакальних знаків.
Спричинено це в більшій мірі
складним та суперечливим характером Півня. З одного боку,
це тварина, яка не боїться змін
і жадає їх – це означає, що 2017
рік для багатьох ознаменується переїздами, змінами місць
роботи та спеціалізації, завершенням відносин, що стали
тягарем та відкриттям нових
етапів в житті. Але з іншого
боку, Півень надто легковажний, щоб разумно прорахувати все, на що він буде йти для
потали своєму примхливому
характеру. Тож одна з найважливіших порад, яку породжує
загальний гороскоп на 2017 рік
Півня – добре думайте перед
тим, як щось робити. Ця порада ніколи не була зайвою, а в
2017 році вона особливо актуальна – від слідування їй залежить ваша успішність.

Вітаємо!
У грудні 90 років виповнюється мешканці Сирця
Крищеній Діані Семенівні.
Після закінчення університету Діана Семенівна
переїхала до Києва і після
набуття стажу майже в
45 років вийшла на пенсію.
Ветеран праці, нагороджена Орденом «Знак Почета».
Завжди
привітлива,
усміхнена, спокійна і доброзичлива активно спілкується з сусідами свого
будинку. З роси і води, Вам,
Діно Семенівно, бажаємо
щастя, здоров`я і родинного тепла.

Прикрашаючи будинок, слід пам’ятати, що птах віддає перевагу все яскраве й блискуче. Завдяки яскравим
кольорам він привертає увагу. Якщо в новорічну ніч
ваша квартира буде виглядати яскраво, щастя і удача будуть не покинуть ваш будинок весь рік.
Усі діти нашого району вже багато
років поспіль завдяки Олександру
Бродському та спілці підприємців
«Сузір’я» мають можливість відчути
свято Нового року на відкритті районної ялинки.
Не буде виключенням і 2016 рік,
коли до діточок на відкриття районної ялинки до Дня Святого Миколая
завітають Дід Мороз, Снігуронька, та
різні казкові герої.
Усіх дітей та мешканців нашого
району чекає цікаве свято, та сюрпризи – катання на паровозику та конячках, квадроциклі та баггі. Тради-

ційно усіх діточок чекають солодкі
подарунки, а найактивніших, хто
буде співати пісні та розказувати віршики, Святий Миколай привітає
особисто.
Наше районне та родинне свято
переповнюватиме аура любові та добра, щироі посмішки, та щастя. Тому
чекаємо батьків з дітьми на святі до
Дня Святого Миколая біля церкви
на вулиці Щусєва 10-а 17 грудня о
12:00.
Щоб отримати запрошення на
свято, приходьте до нашої приймальні за адресою: вулиця. Щусєва, 10-а.

***
Східний гороскоп стверджує, що Півень – домашня
птиця. Щоб задобрити його, Новий рік потрібно зустрічати у родинному колі, з найближчими людьми. Дружня
родинна атмосфера допоможе почувати себе впевнено в
2017 році.
***
В одязі рекомендується віддати перевагу модним і
яскравим вбранням. При виборі одягу слід враховувати,
що господарем року буде Червоний Півень, тому краще
всього підібрати речі саме цього кольору. Але символ
року – синя птиця, догодити їй можна нарядами всіх кольорів веселки.
***
Щоб не дратувати Червоного Півня, потрібно насамперед виключити з новорічного меню страви із м’яса
птиці, а також цілісних яєць. Щоб Господар не гнівався
на вас. А ось риба і морепродукти в будь-якій кількості
будуть доречні. Більше фруктів, овочів, як свіжих, так і
консервованих, зелені. І вам корисно, і Півневі втіха. З
основних страв підійде свинина, яловичина, баранина.

Збираємо новорічний подарунок воїну АТО
Шановні мешканці! Напередодні зимових свят громадська
приймальня Олександра Бродського оголошує благодійну акцію «Подаруй воїну свято»!
На лікуванні у Центральному
військовому госпіталі в Києві перебувають поранені бійці АТО.
Святий Миколай не може забути
жодного з них. Зараз, як ніколи,
їм потрібна увага і тепло. Це тепло ми можемо подарувати разом. Зберіть посилочку для бійця
і підпишіть її.
В подарунок можна покласти
наступне: 1. Іконку Святого Миколая. 2. Вітальну листівку або
дитячий малюнок. 3. Пакетики
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з сухофруктів, мед. 4. Яблука,
цитрусові. 5. Солодощі. 6. Цукор,
кава, чай. 7. Печиво, пряники. 8.
Шкарпетки, рушнички, цигарки. 9. Засоби особистої гігієни
(з.паста, мило, креми для гоління та після). 10. Інші подарункові
приємності для хлопців.
Такий подаруночок буде чарівною подякою нашим воїнам
за їхню відважність, за боротьбу,
за наш спокій. Долучайтеся до
акції! Кожен подарунок буде переданий особисто в руки бійцю.
Збір відбувається у приймальні депутата Київради Олександра Бродського за адресою: вул.
Щусєва, 10-а. телефон: 353-33-27.

Свідоцтво Міністерства юстиції України
про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації –
серія КУ № 762-399Р
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