Дорогі ветерани Дарниці, вітаємо вас із 70-ю
річницею Перемоги у Другій cвітовій війні!
Низький уклін вам і велика подяка – за перемогу,
за наше майбутнє, за велику і гідну Україну.
Зичимо вам міцного здоров’я та довголіття!

ЗІ СВЯТОМ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ!

№3

ВСЕ, ЩО ТИ ХОТІВ ЗНАТИ ПРО СВІЙ РАЙОН

На Осокорках забудовник домовився
з громадою та розпочинає будівництво

У НОМЕРI

стор.

• Депутат зупинив
незаконне будівництво
на Здолбунівській
Стор. 4

• Протести в Бортничах:
намив піску руйнує
будинки
Стор. 5

• Де в Дарницькому районі
продають
дешевий хліб
Стор. 6

• ГАРЯЧІ ТОЧКИ ДАРНИЦІ . ДЕ У РАЙОНІ ВІДБУВАЮТЬСЯ ПРОТИСТОЯННЯ

2

• ОСН — перший крок
до реальної
децентралізації
Стор. 7
стор.

3

2
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АКТУАЛЬНЕ IНТЕРВ’Ю

Громадськість схвалила будівництво
ТРЦ Le-boulevard на Осокорках
Забудовник отримав погодження дарничан і незабаром розпочне роботу
У Києві з’явився перший
прецедент підписання
угоди про співпрацю
між забудовником і
місцевими мешканцями.
Про це в інтерв’ю
розповіла керівник
проекту ТРЦ Le-boulevard
на Осокорках
Тетяна Савельєва
Спiлкувалась
Олеся
Зінов’єва
– Для столиці, на жаль, харак
терні конфлікти навколо новобудов.
Те, що сталося з вашим об’єктом –
прецедент. Які ваші відчуття після
завершення такої непростої історії?
– Впевнена, ситуація, що сталася
з нашим проектом, принесе користь
усім сторонам конфлікту. Ми прислухалися до порад місцевих жителів і вдячні їм за участь. У результаті проект поліпшено, що являє собою зелену відкриту галерею-парк
з інфраструктурою навколо. Взявши на себе додаткові зобов’язання,
ми, безумовно, понесемо додаткові витрати. Однак, якщо людям буде
комфортно, то ми матимемо більше
клієнтів.

Всередині галереї ТРЦ буде облаштовано
простір зеленої зони під відкритим небом

– А з чого почався конфлікт нав
коло ТРЦ Le-boulevard на Осокорках?
– Найчастіше конфлікти, як побутові, так і робочі, починаються за
браком спілкування. Так було і цього разу. Впевнена, що проект сподобався б жителям Осокорків, якби
вони одразу отримали про нього
більше інформації. Вся містобудівна документація в нас у повному порядку, інформаційні матеріали також були готові, передбачалося розмістити банери з детальним описом
проекту уздовж усього будівельного
паркану.
Однак зараз розуміємо, що ми
мало приділили уваги інформаційній складовій, тому жителі прилеглих будинків не були достатньо поінформовані, який саме об’єкт споруджуватиметься. У людей виникли
побоювання, що ставитимуться торгові ряди МАФів – чергові смітники,
будівля перекриватиме прохід до
метро тощо. І ось 17 листопада 2014
року люди виступили проти спорудження паркану і просто не дозволили його встановити.
– Які саме зміни були внесені до
проекту в результаті дискусій?
– По-перше, вся територія стала пішохідною зоною. Сьогодні на
тротуарах і газоні паркуються автомобілі, навколо виходів з метро
і вздовж пішохідної доріжки ведеться несанкціонована торгівля,
навколо сміття. Ми взяли на себе
зобов’язання захистити територію
тротуарними стовпчиками, автоматичними шлагбаумами. Забезпечуємо освітленням, прибиранням території, цілодобовою охороною,
відеоспостереженням відкритого
громадського простору тощо.
По-друге, на численні прохання
жителів всередині галереї ми плануємо облаштувати упорядкований
простір зеленої зони під відкритим
небом на всій території. В тому числі провести озеленення схилів, вну-

трішньої території галереї, встаноМи взяли на себе додаткових
вити газони, лавки. Для досягнен- зобов’язань загалом на суму десять
ня ефекту «маленького парку», ми мільйонів гривень.
забезпечимо посадку вже дорослих багаторічних дерев, професій– Як проходили громадські слу
но підготуємо ґрунт з фахівцями, хання?
забезпечимо полив тощо.
Одними з найбільш капітало– Вони відбулися 31 січня цього
містких зобов’язань стали: ремонт року на базі Дарницької райдержадпішохідного переходу непода- міністрації за ініціативи мера міста
лік від об’єкта будівництва, рекон- Віталія Кличка, і, безумовно, місцеструкція системи зливної каналіза- вих жителів. Ініціативна група, яка
ції, через яку поскладалася перестійно затоплюважно з активісПід час голосування
ється
перехід,
тів району, які
облаштування
проект підтримали 93 17 і 18 листопада
сучасних панду2014 року ламали
учасники громадських паркан, пильно
сів для інвалідних та дитячих
стежила за чеснісслухань, 45 проголо
візочків тощо.
тю їх проведення.
сували проти, 6 осіб
Прохід до меІнформація
утрималося. 9 лютого
тро буде розшипро час і місце
рено. Сьогодні
слухань була за2015 року було
це вузький понівчасно опублікопідписано «Угоду
вечиний тротувана в засобах маар, завширшки
сової інформації,
про співробітництво
три метри. Натомешканці району
та організацію
мість ми пропорозклеїли кільнуємо гранітний
ка сотень оголовзаємовідносин»
майданчик, отошень на під’їздах
чений деревами,
житлових будинорієнтовною площею 2000 кв.м.
ків, безпосередньо на ділянці майБагато жителів району особли- бутнього торговельного центру
во неприязно реагували на наш біля станції метро Осокорки був
проект, оскільки їх хвилювали гір- встановлений білборд.
ки, на яких діти взимку катаютьПід час голосування проект підся на санчатах. Ми пообіцяли об- тримали 93 учасники громадських
лаштувати зимові гірки у зручні- слухань, 45 проголосували проти,
шому місці, подалі від транспорт- 6 осіб утрималося. 9 лютого 2015
них магістралей, шуму та загазова- року було підписано «Угоду про
ності.
співробітництво та організацію вза-

ємовідносин», яка зафіксувала усі
зобов’язання забудовника.
– Проте в ЗМІ час від часу
з’являється інформація щодо про
тестів проти цього будівництва...
– Безумовно, завжди є різні думки, і ми поважаємо кожну. Дуже
вдячні жителям району, яких вдалось переконати, і вони нас підтримали. Однак є люди, які були проти, можливо, і досі залишаються
при своїй думці. Це нормальна ситуація. Впевнені, коли завершиться будівництво і ми виконаємо всі
зобов’язання, які були обіцяні на
громадських слуханнях, ці люди також змінять свою думку і стануть
нашими вдячними відвідувачами.
Окремо потрібно відзначити активістів, з якими нам довелося зіткнутися. Умовно їх можна розділити на два типи. Одні – справжні,
як правило, це мешканці сусідніх
будинків або представники районних підрозділів партій, або громадських організацій. Ми, у свою чергу, розуміємо важливість діалогу з
громадськістю, завжди йдемо на зустріч і, як правило, з такими активістами, зазвичай, досягаємо взаємної згоди. Багато в чому, завдяки таким ініціативним мешканцям, наш
проект так змінився, і ми взяли на
себе ряд додаткових зобов’язань.
У результаті жителі даного району
отримають позитивний ефект від
роботи цих небайдужих людей.
І є другий тип так званих «активістів». Це професійні псевдогро-

мадські організації, які часто займаються звичайним вимаганням.
Не зважаючи на пошук забудовником розумного діалогу з громадськістю, вони влаштовують істерики у громадських установах, провокують конфлікти, фальсифікують
факти, вводять в оману людей. Все
це відбувається з однією метою – набити власні кишені за рахунок забудовника. Сподіваємось, незабаром з
ними працюватимуть правоохоронні органи. Ми ж з такими людьми
не збираємось домовлятись, адже
це не європейські методи вирішення конфлікту, а застарілі схеми, які
використовували ще два десятиліття тому.
– Коли ви плануєте розпочати та
завершити будівництво ТРЦ поблизу
метро Осокорки?
– Зараз ми надзвичайно зацікавлені якомога швидше відновити будівельні роботи, плануємо зробити
це найближчим часом. Необхідно
виконати благоустрій та озеленення території до початку холодів.
Роботи ми плануємо вести в три
зміни, щоб побудувати об’єкт за
шість місяців і швидше зняти дискомфорт для місцевих жителів.
Звична траєкторія проходу до метро
на весь період будівництва збережеться, і ми забезпечимо повну безпеку пішоходів.
Все це дійсно прецедент для Києва - рідкісний випадок повного консенсусу між громадськістю та забудовником.
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Гарячі точки Дарниці
Текст
Анатолій
Шемет

ГРОМАДА ВИМАГАЄ ДИТЯЧИЙ САДОК
ЗАМІСТЬ ХМАРОЧОСУ

З

4

листопада 2013 року триває опір мешканців проти
будівлі на вул. Княжий Затон, 12-Б. У цій місцевості і
так досить щільна забудова, тож громада виступила проти зведення чергової багатоповерхівки. Тим більше, що у
мікрорайоні є величезна проблема з доступом до освіти,
дитячих садочків катастрофічно не вистачає. Дарничани
вимагають побудувати тут повноцінний заклад для дітей
дошкільного віку. А забудовник КП «Житлоінвестбуд-УКБ»
намагався звести багатоповерхівку з вбудованим дитячим садочком. Кілька спроб розпочати будівництво закінчувались поразкою – люди виходили, руйнували паркан,
не дозволяли розпочати роботи. Влітку минулого року акції протесту спалахнули знов. Зараз за адресою тимчасово розташовано автостоянку. Конфлікт не завершено: забудовник має усі дозвільні документи для зведення хмарочосу, адже Київрада не відмінила рішення про виділення землі. Тим часом громада пильнує, щоб робота знову
не розпочалась.

Соціальна напруга в країні позначається і на районному
рівні. В Дарниці за останні десять місяців виокремилось
сім гарячих точок. «Районка» зібрала скандальні факти

СТРІЛЬБА НА ВУЛ. ГМИРІ, 13 —
МЕШКАНЦІ БОРОНЯТЬ АВТОСТОЯНКУ

Ч

Т

1

ретього червня 2014 року активісти демонтували
огорожу, яка закривала будівельний майданчик нового торговельно-розважального центру, а потім її спалили. В акції протесту взяло участь близько 200 жителів
Позняків – дарничани проти зведення чергового ТРЦ.
Люди об’єдналися за допомогою соцмереж, жодна політична сила не брала участі в організації заходу. Це був
вияв суто громадянської позиції. Хоча у забудовника, ТОВ
«Ново-Комерцбуд», дозвільні документи були на руках –
ще у 2009 році Київрада схвалила зведення торговельнорозважального центру на цій ділянці. Але доведеться прислухатися до думки громадськості. На цьому місці, неподалік метро «Позняки», впродовж багатьох років залишалась вільною зелена ділянка, а взимку – це єдине місце в
районі, де малеча катається з гірок на санчатах.

3

ЖИТЕЛІ
БОРТНИЧІВ ПРОТИ
НАМИВУ ПІСКУ

2

СКАНДАЛ НАВКОЛО БУДІВНИЦТВА
ТРЦ LE-BОULЕVARD НА ОСОКОРКАХ

З

мікрорайоні Бортничі 20
квітня цього року мешканці вулиць Лермонтова, Шевченка та Франка перекрили дорогу
вантажним автомобілям, які вивозили пісок із кар’єру на озері. Через видобуток піску стався зсув ґрунту, оселі дарничан
почали давати тріщини до 5 см
і поступово руйнуватись.
За фактом події створено робочу групу, до якої увійшли громадські активісти, представники забудовника, депутати та керівництво району. Наразі проводиться обстеження будинків на
предмет пошкодження.
(Детальніше про інцидент
у Бортничах – стор. 5)

5

6
ОТРУЄННЯ ВОДОЮ ВИВЕЛО ЛЮДЕЙ
ПІД СТІНИ АДМІНІСТРАЦІЇ

НЕЗАКОННУ ЗАБУДОВУ НА ВУЛИЦI
ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ ПРИПИНЕНО

Н

3

а початку березня 2015 року жителі вул. Здолбунівська, 11-А, виступили проти зведення чергової багатоповерхівки на подвір’ї їхнього будинку. Люди звернулися за підтримкою до депутата Київради Володимира Гончарова, який пришвидшив вирішення питання.
З’ясувалось, що жодного дозволу на початок робіт забудовник не отримав, громадські слухання влаштовано не
було. Зараз будівництво зупинено, майданчик демонтовано, котлован засипано піском.
(Деталі протистояння на Здолбунівській – стор. 4)

ДУМКА ЕКСПЕРТА

С

6

В

2

грудня минулого року до кінця квітня 2015-го тривало
протистояння між громадськими активістами та забудовником ТЦ Le-bоulеvard на проспекті Бажана.
Компанія-забудовник отримала весь пакет дозвільних
документів і провела кілька громадських слухань, тож
було розпочато підготовчі роботи по облаштуванню будівельного майданчика. Протестувальники кілька разів
зносили огорожу. 23 квітня цього року кілька десятків невідомих зібралися на місці забудови, почали руйнувати
паркан і палити будівельний намет. Охоронці будмайданчика намагалися протистояти знесенню паркану, тож почалися сутички. Проводиться розслідування інциденту.
Представники забудовника інформують, що невідомі особи під виглядом «громадських активістів» вимагали хабаря у розмірі $50.000 аби розхитувати ситуацію у районі. За
фактом порушено кримінальну справу.
За останніми даними, забудовник отримав погодження від громадськості і розпочинає будівництво ТЦ.
(Детальніше – в інтерв’ю із представником забудовника –
стор. 2)

ОКСАНА
ХРИСТЮК,
психолог
Національної
академії
внутрішніх
справ
України
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4

5

ергове протистояння між жителями і представниками забудовника сталося 2 березня цього року на автостоянці на вул. Гмирі, 13. Співробітники охоронної структури «Ягуар» повідомили автовласникам, що територія, де
паркувались їхні автівки, готується під будівництво. Дали
наказ терміново звільнити майданчик від транспортних
засобів. Власники автівок з таким рішенням не погодились і того ж дня організували збори мешканців. Але провести їх не вдалося – на мирне зібрання прибули мікроавтобуси з бійцями батальйону «Золоті ворота» та «Тризуб
Січ». Між жителями Позняків і бійцями почалась штовханина, спалахнула бійка. Одного мешканця було поранено гумовою кулею – постріл зробив представник охоронної структури. Співробітники міліції, які прибули на місце події, під час оформлення інциденту виявили в «охоронців» автоматичну зброю. Триває розслідування. На даний час роботи з будівництва не проводяться.

Найбільш резонансні протести
збирають сотні дарничан
АКТИВІСТИ СПАЛИЛИ ПАРКАН
ТРЦ SAKURA PARK НА ПОЗНЯКАХ

3

успільна активність нероздільно пов’язана з можливістю реалізації прав і свобод, та має психологічне підґрунтя – за допомогою
протестів активні громадяни прагнуть домогтися змін в ситуації, що
склалася у певний момент на конкретній території.
Події Майдану показали, що
громадянський протест може бути
не лише почутий, але й призвес-

ти до повної зміни влади в державі. Громадяни побачили, яким
чином можуть впливати на позицію владних органів, що їх активність є механізмом контролю за
владою.
Тож акції протесту, мітинги,
страйки з залученням мас-медіа,
депутатів, громадських організацій та активних жителів стають
звичним явищем у столиці. Громада бачить результат, і знову, й
знову примушує владу реагувати

П

7

роблема з неякісним водопостачанням змусила вийти людей під стіни Дарницької райдержадміністрації 21 грудня минулого року. Через пошкодження центрального колектору в мікрорайоні Бортничі та попадання стічних вод до водорозподільчої мережі близько сотні
людей потрапили до лікарень із кишковими отруєннями.
Більшість постраждалих пацієнтів – діти. За кілька тижнів
після аварії на під’їздах з’явились листівки-попередження
про небезпеку отруєння, але було запізно. Люди зібралися під стінами РДА на вул. Кошиця, 11, висловити обурення та донести проблему до керівництва району.
За кілька місяців водопостачання у мікрорайоні було
відновлено.

на їхні вимоги. Люди зрозуміли,
що від кожного голосу залежить
розв’язання ситуації.
Але існує й зворотній бік –
коли громадянин не в силах
впливати на вирішення певної
проблеми, починається процес
невротизації особистості. Людина
відчуває безсилля, безпорадність,
занурюється «у себе», що часто
позначається гіперактивністю у
соцмережах і міжособистісному
спілкуванні. Саме такі люди, як

правило, виступають ретрансляторами панічних чуток і настроїв. Є випадки, коли громадськополітичні сили користуються безпорадністю таких людей і використовують їх у власних інтересах. За допомогою поширення неправдивої інформації і потрібних
гасел формується начебто «громадська думка» і загострюється
градус «громадської» ініціативи.
Сфальшовані акції протесту є, на
це теж треба зважати.

4
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НЕЛЕГАЛЬНИМ ЗАБУДОВАМ —
 НІ!

Депутат Гончаров сприяв знесенню
незаконної забудови
Нелегальне будівництво
на вул. Здолбунівській, 11-А,
зупинено. Це перемога
активної громади,
яка спільно з Володимиром
Гончаровим і столичною та
районною владою змусила
забудовника припинити
роботи на будмайданчику

До...

Забудову на Здолбунівській
демонтували за один день

Текст
Леся Шелест

П

рибираються
залізобетонні
конструкції, металева арматура, зноситься огорожа, заїжджають
численні вантажівки з піском, щоб
зрівняти з землею нелегальний котлован. Так проходив демонтаж будівництва багатоповерхівки на вул.
Здолбунівській, 11-А, розпочатого
без жодних дозвільних документів.
Роботи на будмайданчику стартували в березні 2015 року, і відразу мешканці прилеглих будинків почали бити у дзвони
– об’єднуватись, виходити на акції
протесту, готувати листи до різних
інстанцій, а також звернулись до
депутата Київради від 11-го округу,
в межах якого розташована згадана
земельна ділянка.
– Незаконні забудови завжди роз
починаються з паркану, – говорить
громадська активістка Валентина Гуріна. – Немає жодних розпізна
вальних знаків у вигляді інформацій
ного стенду, на якому зазначається
замовник будівництва, забудовник,

...та пiсля
демонтажу

Фото: kiev.klichko.org
де вказуються дозвільні докумен
ти, телефони будівельних організа
цій тощо.
Володимир Гончаров терміново
прибув на будівництво, зустрівся з
ініціативною групою мешканців,
направив звернення до відповідних установ, аби вивести проблему
на рівень Київради.
– Забудова нелегальна, ділянка са
мозахоплена – підтверджує офіційна
відповідь на моє звернення до Депар
таменту державної архітектурнобудівельної інспекції Києва, – коментує ситуацію депутат. – Паралель
но були направлені листи до голови
КМДА Віталія Кличка та началь
ника ГУ МВС України Олександра Те
рещука, які зобов’язались особисто
взяти під контроль це питання.
Між тим представники депутата Володимира Гончарова разом із
мешканцями цілодобово контролювали ситуацію на будівництві.
«Славнозвісний» забудовник організував на об’єкті «охорону» у ви-

гляді так званих «тітушок». Вони
періодично влаштовували штовханину з мешканцями та активістами, намагаючись розігнати акцію
протесту.

Кличко підтримав
Гончарова

З

авдяки численним депутатським запитам Володимира Гончарова до міського голови, на місце конфліктної забудови прибув голова КМДА Віталій Кличко разом з
головою Дарницького району Геннадієм Сінцовим. За особистим розпорядженням мера було розпочато демонтаж огороджувального паркану та призупинено нелегальне
будівництво.
Але вже за годину після від’їзду
мера будівельні роботи відновилися, запрацювала техніка, знову почали заїжджати численні вантажівки з піском. Представники депутата
Гончарова миттєво на це відреагували – разом із активістами перекри-

ВОЛОДИМИР ГОНЧАРОВ, депутат Київради:

Вітаю дарничан з маленькою, але значною перемогою. Не будьмо байдужими. Громада разом із депутатами
та владою спроможна на великі справи.

ВІТАЛІЙ КЛИЧКО,
міський голова Києва

ОЛЕКСАНДР ДЯДЮК,
правозахисник

Я не прихильник зупиняти всі забудови, але вони не повинні порушувати права киян. У нашій країні важко боротись виключно юридичними методами.
Нині багато судів залишились «комерційними» установами. При зарплатах, на які можна придбати лише велосипед, вони їздять на фешенебельних автівках. Потрібен
громадський тиск, воля людей і демонстрація того, що
громада готова боротись. Але 5-10 людей нічого не вирішать, потрібні сотні активних жителів. Забудовник явно
ігнорував думку мешканців, адже перед початком будівництва потрібно проводити громадські обговорення і дослухатися до думки жителів прилеглих будинків.

Останнім часом спостерігається
хвиля протестних настроїв серед
населення щодо незаконних забудов.
На вільних ділянках – у скверах, парках – раптово виникають
огорожі. Проте жодної реакції від очільників районів немає.
Це або недбальство, або корупція. Ділянка на вул. Здолбунівській належить Києву, її незаконно захопили, офіційної інформації про забудовника і призначення будівлі немає. Розпочинається будівництво, потім без жодних документів будуть продані квартири і виникне чергова «Еліта-Центр». Наголошую,
якщо дозволу на спорудження немає, і відбувається порушення
закону, будівництво повинно бути припинене, а винні притягнуті до відповідальності.

ли в’їзд до будмайданчика, щоб завадити проведенню несанкціонованих робіт. Спортивні молодики активно залякували людей, аби вони
розійшлися і не заважали. Володимир Гончаров зателефонував голові
Дарницької райадміністрації Геннадію Сінцову з проханням знову долучитися до громадської акції протесту. Очільник району разом із заступниками терміново виїхали на
місце. Також прибули правоохоронці на чолі з начальником Дарницького райуправління Олександром
Жаріковим і бійці з громадської варти району. «Тітушок» вдалося втихомирити, забудову знову було призупинено.
Весь час, доки демонтували паркан, зносили незаконно встановлені конструкції та засипали тоннами піску котлован на вул. Здолбунівській, 11-А, громадські охоронці разом із мешканцями контролювали ситуацію. У той час представники депутата Гончарова забез-

печили активістів гарячим чаєм і
бутербродами.
На сьогоднішній день будівницт
во на скандальній ділянці засипано
піском. Аби у нечистих на руку ділків не виникло бажання знов швиденько звести хмарочос, Володимир Гончаров запропонував облаштувати на вільній земельній ділянці місце для активного відпочинку
мешканців, наприклад, спортивний майданчик або сквер.
– Вітаю дарничан з маленькою,
але значною перемогою, – говорить
депутат. – Дякую за підтримку ме
рові Віталію Кличку, голові Дар
ницької адміністрації Геннадію Сін
цову, керівному складу Дарницького
управління МВС за активну позицію
у цій справі, підтримці депутат
ського корпусу. І, звичайно ж, голов
ним учасникам у цьому інциденті –
активним жителям Позняків. Тож
не будьмо байдужими. Адже грома
да разом із депутатами та владою
спроможна на великі справи!

ВІДГУКИ ІЗ СОЦМЕРЕЖІ FACEBOOK
ВЯЧЕСЛАВ ДЕМЬЯНЕНКО
То, что застройщик за это время успел залить бетонное
перекрытие и сваи – абсолютно их проблема. Гончаров
решил все законным путем. Как поставили, так и убрали.
Депутат лично встречался с людьми и говорил с жителями, вместе искали пути выхода. И очень оперативно сработал!
---------------------------------------------------------ВАЛЕНТИНА ГУРИНА
І не лише депутат справжній, а й СПРАВЖНЯ Людина !. Володимиру
Валентиновичу і його команді величезна подяка ! Хоч там, на Здолбунівській, ще з ЖК «Приозерний» залишаеться величезна проблема.
---------------------------------------------------------OKSANA GRITSENKO
Володимир Гончаров, потрібно проконтролювати, аби було передбачено парк по Здолбунівській на межі 6 та 11 округу не менший, ніж
на м.Позняки, зон відпочинку не вистачає, як ЗМІ готова в інформаційному плані висвітлити проблему.
---------------------------------------------------------Текст та авторство
АНТОН РЕШКО
повідомлень збережено
Володя - молодець! Зробіть там парк.

Нардеп Каплін: «Причина нелегальних забудов — відсутність повноцінного генплану»
Мер обіцяє взяти
під контроль кожен
несанкціонований об’єкт
і припинити будівельну
анархію. Між тим громада
самостійно чинить супротив
забудовникам-нелегалам

У

Києві почастішали конфлікти
між громадою і забудовниками.
Столичні чиновники говорять про
120 будмайданчиків, які підлягають
перевірці, 45 з них визначені як «самовільне будівництво».
Нардеп Сергій Каплін вважає, що
першопричиною будівельних скандалів є відсутність повноцінного генерального плану столиці.
– Найголовніше завдання міського
голови та Київради полягає у ство
ренні проекту нового вигляду міста

та обговоренні із суспільством кож
ного об’єкту, що будується, – заявив
Каплін в інтерв’ю каналу «112».
Відсутність діалогу між громадою і забудовником є однією із причин непорозумінь, які періодично
спалахують у різних районах міста.
Інспектуючи будмайданчики, Віталій Кличко пообіцяв журналістам,
що на самовільних будівництвах
вилучатимуть техніку і порушуватимуть кримінальні провадження. Як
повідомляє прес-служба, мер надав

СЕРГІЙ ЦЕЛОВАЛЬНИК,
директор Департаменту
містобудування та архітектури:
Намагаємося не допустити нових
випадків незаконного будівництва
хмарочосів, зокрема у центральній
частині міста.

розпорядження зібрати всю інформацію щодо незаконних забудов у
столиці та закликав голів районних
адміністрацій не чекати на приїзд
мера, а негайно зупиняти такі будівництва.

Знести вже побудоване –

неможливо
упротив громадськості вже має
конкретні результати. Закрито забудову на вул. Здолбунівській,
готується до демонтажу нелегальне
будівництво на вул. Фанерній, 5-А.
У Дніпровському районі, ведеться
прокурорська перевірка скандальної забудови на вул. МикільськоСлобідській, де на прибережній
смузі Дніпра планувався житлокомплекс «Сонячна Рів’єра». Будівництва ЖК «Святобор» на вул. Львівській, 15, що у Святошинському районі, теж не відбудеться.

С

– На 4,5 га землі, яка належить черську. Навіть ЮНЕСКО вимагає
до історичної спадщини, планували знесення, якщо не всієї будівлі, то
вирубати багаторічні дуби і липи хоча б семи поверхів. Адже споруда
та побудувати 20 будинків, – ко- знаходиться в історичний частині
ментує Вадим Пишняк, депутат Ки- міста і закриває панораму на Києвоївради від Святошинського
Печерську лавру з Лівого берега
району. – Я не брав учас
Дніпра. Проте поки що влада
ті у поваленні парканів
не має права на проведеніз «коктейлями Моло
ня таких заходів.
това», а обрав право
– Місто має бути циві
зараз
вий шлях, залучивши
лізованим. Якщо планом
помічників-адвокатів.
не передбачено високопо
НЕЗАКОННИХ
У результаті відбуло
верхової забудови – такі
забудов
ся більше десяти судо
об’єкти будувати не можна.
вих засідань, і ми виграли.
А у нас загальноприйняті пра
Тепер за ініціативою громади
вила на всіх не розповсюджуються.
там буде створено парк.
Зносити вже побудовані об’єкти, на
Головний архітектор Києва Сер- жаль, не маємо права. Намагаємо
гій Целовальник вважає найзлобо- ся не допустити нових випадків неза
деннішим прикладом будівництва конного будівництва хмарочосів, зо
з ігноруванням позиції міста – еліт- крема у центральній частині міста,
ний 48-поверховий хмарочос на ву- – зазначив в інтерв’ю газеті «Хрещалиці Кловський узвіз, 7-А, що на Пе- тик» головний архітектор столиці.

!

У Києві
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ДАРНИЧАНИ ЗАХИЩАЮТЬ ОСЕЛІ

Видобування піску в Бортничах руйнує будинки
Близько двохсот
мешканців мікрорайону
Бортничі 23 квітня
2015 року вийшли на
мирну акцію протесту.
Люди виступають проти
видобування піску на
озері, що призводить до
поступового руйнування
їхніх житлових будинків

Через кар’єрний видобуток піску тріщини в
будівлях досягають 5 см

Фото: Оксана Гриценко

Текст
Володимир
Черниш

В

улиця Лермонтова, будинки
якої страждають від робіт у водному кар’єрі, є однією з найстаріших у Бортничах. На місці, де нині
видобувають пісок, не так давно
були пасовища. Сьогодні – це великий кар’єр для видобутку піску.
У результаті цих кар’єрних робіт
будівлі зазнають поступових руйнувань, тріщини подекуди сягають 3-5
см, зникає вода з колодязів. Ці негативні наслідки люди пов’язують із
просіданням ґрунту до озера та фактичним зсувом будинків. Крім того,
такий дискомфорт, як постійний
шум і затори від щоденного пересування головною вулицею Бортничів великої кількості 40-тонних вантажівок, ніхто не спростовує. Проте
нічого протизаконного у цьому також не вбачають.
Ініціативна група мешканців мікрорайону неодноразово зверталася до багатьох відповідних інстанцій, проте очікуваного результату це
не дало. У той час і було прийнято
рішення провести мітинг задля інформування керівництва Дарницького району та міста, а також депутатів щодо проблем, з якими щоденно зіштовхуються жителі прилеглих
до водойми вулиць – Лермонтова,
Березневої, Франка, Мостової.
Дві сотні мешканців, які зібралися на протест, вимагали призупинити видобуток. Зазвичай, при виникненні гострого, проблемного питання в окрузі, депутат-мажоритарник
намагається досягти конструктивного діалогу з людьми. Тому Ігор
Баленко одним із перших прибув
на зібрання бортницької громади.

Дві сотні жителів, які зібралися на протест,
вимагають призупинити роботи на озері

Крім того, поспілкуватися з людьми
прибули представники ВАТ «Гідромеханізація», компанії-перевізника,
керівництво ЖЕКу-207, перший заступник голови Дарницької районної адміністрації Василь Лозовий.

Громадськість бере питання

під контроль
о приїзду депутата Київради
Ігоря Баленка між людьми та
представниками ВАТ «Гідромеханізація» конструктивної розмови
не складалось. На запитання жителів Бортничів, які висували обґрунтовані претензії, відповідали на
кшталт: «Радійте, замість болота у
вас тепер – озеро». Така аргументація не тільки не заспокоювала громадян, а й викликала цілком зрозумілі обурення. Ігор Баленко перевів
деструктивну розмову у русло конструктиву, зазначивши, що ситуація
навколо видобутку піску загострюється, зростає соціальне незадоволення, тому потрібно шукати вихід
разом.
Депутат запропонував створити
робочу групу для пошуку механізмів врегулювання ситуації. До групи долучилися ініціативні мешкан-

Д

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА
ВАТ «Гідромеханізація» у довгостроковій оренді
має дві земельні ділянки для розробки кар’єру піску
загальною площею 84,30 га. Цільове призначення з
1986 року — для виконання інженерної підготовки
території житлових масивів у мікрорайоні Бортничі
Дарницького району міста Києва.

ці мікрорайону Бортничі, представники ВАТ «Гідромеханізація», голова Дарницької райдержадміністрації Геннадій Сінцов і сам депутат Київської міської ради Ігор Баленко.
Перша зустріч робочої групи відбулась 23 квітня 2015 року, того ж
дня, коли проводилась акція протесту. Під час зустрічі присутні ознайомились із дозвільною документацією ВАТ «Гідромеханізація», що підтверджує легітимність проведення
робіт, та заслухали аргументацію
представників підприємства щодо
видобутку.
Задля перевірки дотримання технічних норм під час видобутку піску, було вирішено провести експертні дослідження для підтвердження або спростування достовірності слів керівництва ВАТ «Гідромеханізація», яке стверджує, що все
відбувається законно.
Питання поки що не завершене. Усі сторони конфлікту сподіваються на хепі-енд і вірять, що право
людей на безпечне життя у власних
помешканнях стане основним доказом у цій справі.
«Районка» слідкуватиме за розвит
ком подій. Стежте разом з нами.

ЕКОЛОГІЧНІ ІНІЦІАТИВИ ЖИТЕЛIВ РАЙОНУ

У Дарниці висадили Алею миру та алею пам’яті Кузьми
З настанням тепла у районі щотижня відбуваються екологічні
акції. Наприкінці квітня дарничани висадили дві нові алеї
Текст
Леся Шелест

Алею

миру на проспекті Григоренка облаштували представники Союзу
десантників України за підтримки ТОВ «Епіцентр К» та Дарницької райдержадміністрації.
Десантники висадили 210 дерев різних видів
– берези, червоні дуби, каштани та ялини. Гіпермаркет на Позняках надав техніку для висадки і транспорт для перевезення саджанців.
Співробітники взяли шефство за новоствореною Алеєю миру. На згадку про добру подію десантники подарували представникам
будівельно-господарського гіпермаркету прапор Союзу десантників України.

У

На Алеї миру з’явилося
210 саджанців – ялини, берези,
червоні дуби і каштани

парку «Позняки» громадські активісти,
представники керівництва району спільно з відомими українськими гуртами влаштували екологічну акцію «Посади Деревопісню», присвячену пам’яті загиблого співака Кузьми Скрябіна. У висадженні дерев узяли участь усі бажаючі. Долучились зіркові гості: гурти «С.К.А.Й.», «Друга Ріка», продюсер Володимир Бебешко. Алея патріотів пам’яті Кузьми Скрябіна, як нарікли її дарничани, стала
окрасою молодого парку на Позняках. Вона
буде завжди нагадувати про чудову людину і
справжнього патріота, який щиро любив Україну, – Андрія Кузьменка.

Алея патріотів пам’яті
Кузьми Скрябіна — окраса
молодого парку на Позняках
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РIК ДЕПУТАТСЬКОЇ РОБОТИ

Звіт депутата Київської міської ради Сергія Котвицького
Звiтує
Сергій
Котвицький

Д

о складу Київської міської
ради я був обраний у травні
2014 року по мажоритарному округу № 12 у Дарницькому районі міста Києва. Звітую про виконане за
час депутатської діяльності.
З самого початку роботи депутатського корпусу у своїй діяльності керуюсь Конституцією України,
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про
звернення громадян» та іншими
нормативно-правовими
актами,
що визначають діяльність депутатів
і ради. Є членом постійної комісії
Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку.
Одним із основних обов’язків
своєї діяльності, як депутата місь-

кої ради, вважаю участь у пленарних засіданнях міської ради та роботу в постійній комісії, а тому на
особистому та постійному контролі
тримаю рішення міської ради з питань, що належать до повноважень
комісії.
Також важливою складовою у
здійсненні депутатської діяльності
вважаю роботу з виборцями, людьми всіх категорій незалежно від
віку і зайнятості в тій чи іншій сфері, належності до тої чи іншої партії або об’єднання, забезпечення
своєчасного, обґрунтованого вирішення звернень і скарг громадян,
вивчення причин, які породжують
скарги, і внесення своїх пропозицій до відповідних органів влади
щодо їх усунення.
З моменту свого обрання депутатом розглянув багато заяв і звернень виборців: із земельних питань, санітарного стану міста, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, благоустрою прилеглої до будинків те-

риторії, порушення об’єктів благоустрою, транспортних перевезень,
зберігання будівельних матеріалів,
встановлення меж земельних ділянок тощо.

Важливим напрямком

реалізації своїх повноважень
як депутата Київської
міської ради я вважаю
особисту участь та вклад
у розвиток рідного
Дарницького району.

На мою думку, при прийнятті рішень, які порушують інтереси
громади, необхідно ширше застосовувати форми прямої демократії: проводити громадські слухання, загальні збори, консультативні
опитування та місцеві референдуми. Вважаю, це той шлях, за допомогою якого можна не тільки зменшити кількість скарг і звернень,
але й підняти рівень самосвідомості та відповідальності громадян за
їхнє виконання. У цьому і полягає
головна суть «самоврядування».

РАЗОМ З КОМАНДОЮ ПРОТЯГОМ 2015 РОКУ ЗА ВЛАСНИЙ КОШТ
БУЛО ЗРОБЛЕНО:
•• ДНЗ № 6 – придбано та встановлено металопластикові вікна;
•• ДНЗ № 126 – закуплено 25 нових дитячих шаф і килимове покриття;
•• вул. Вишняківська, 7-А – відремонтовано покрівлю на машинному
відділенні та поновлено дитячий майданчик;
•• ОСББ «ОС39В» – полагоджено та пофарбовано дитячий майданчик;
•• вул. Руденко, 3б – відремонтовано покрівлі у під’їзді та поновлено
освітлення у коридорах загального користування;
•• просп. П. Григоренка, 39-А – відремонтовано покрівлі під’їздів № 2 і
№ 3;
•• просп. П. Григоренка, 39-В – полагоджено дитячий майданчик;
•• вул. Мішуги, 1/4 – відремонтовано дах будинку;
•• школа № 316 – зроблено ремонт у класі та закуплено 32 парти;
•• ДНЗ № 132 – надано фінансування на закладення відкосів у кількості
46 вікон;
•• вул. Вишняківська, 13-В – оновлено футбольне поле з огородженням,
встановлено спортивні тренажери;
•• Гімназія міжнародних відносин № 323 – у початкові класи закуплено
500 тренажерів «Осан» для підтримання постави у дітей;
•• Скандинавська гімназія – закуплено комп’ютери;
•• вул. Гмирі, 3 – встановлено шлагбаум із відео спостереженням;
•• вул. Григоренко, 39-В – відремонтовано та пофарбовано дитячий
майданчик;
•• закуплено біля 2 000 окулярів і передано мешканцям, які мають
проблеми з зором та їх потребують.

ДЕ В ДАРНИЦІ ТОРГУЮТЬ ДЕШЕВИМ ХЛІБОМ?

Пенсіонери — вдячні, молодь — протестує
У столиці триває міська
програма зі встановлення
кіосків із дешевим хлібом.
Проінспектувавши
Дарницю, кореспонденти
«Районки» знайшли
дванадцять МАФів
«Київхліба», з яких
дев’ять працюючих
Текст
Анатолій
Шемет

П

енсіонери – задоволені цінами, молодь піднімає галас у
соцмережах – окремі соціальні кіоски встановлено на зелених зонах.
ПАТ «Київхліб», одне із найпотужніших підприємств хлібопекарського ринку, виграло інвестиційний конкурс на встановлення двохсот кіосків із соціальними сортами
хліба у Києві. Розмір капіталовкладень – 46 млн грн.
За словами директора Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитра Білоцерковця, до
участі у конкурсі запросили усі національні компанії, які виготовляють
хліб для столиці.
– Аби не допустити на ринок кон
курентів, «Київхліб» був змушений
демпінгувати, надавши ціни нижчі
від ринкових, – коментує Білоцерковець. – Як результат – черги в соці
альних кіосках. Хоча підприємство
працює за собівартістю, якщо не в
збиток, вони не можуть підвищу
вати ціни протягом трьох років. У
разі недотримання домовленостей,
ми будемо вимушені розірвати угоду.
Намагаючись розшукати місця з
дешевими МАФами в Дарницькому
районі, кореспондент «Районки» витратив купу часу. Кіоски, площею у
30 м², не зажди розміщені за вказа-

ною в офіційних паперах адресою:
інколи розташовані за кількасот метрів, а деінде і зовсім на іншій вулиці. За словами киян, часто хлібні
МАФи з’являються на ранок, почасти прямо на газонах. Активісти пишуть гнівні відгуки у соцмережах,
мовляв, куди дивиться влада. Чиновники пояснюють просто – місця
встановлення кіосків, які попередньо визначені столичною владою,
часто виявляються зайнятими, тож
відшукують інші ділянки для розташування. За словами представників
«Київхліба», роботи зі встановлення магазинчиків часто відбуваються
у важкодоступних місцях, і щоб не
пошкодити припаркованих автівок,
кран-маніпулятор відвантажує кіоск
на зелену зону, порушуючи правила
благоустрою.
– Проблеми з розміщенням існу
ють, – погоджується Дмитро Білоцерковець. – Зі ста МАФів, встанов
лених на сьогодні у Києві, лише поло
вина була узгоджена з Департамен
том міського благоустрою та збере
ження природного середовища. Інші
встановлено без погоджень, тому
ми й спостерігаємо скарги жителів.
Департамент керується принципа
ми – кіоски не повинні заважати ки
янам, тому мають розміщуватись
у спеціально відведених місцях або
там, де незаконно стояли малі архі
тектурні форми.
Білоцерковець обіцяє, що кожен
випадок незадовільного встановлення буде розглянуто, і в разі підтвердження інформації, проведено переговори з ПАТ «Київхлібом»
щодо перенесення кіоску в інше
місце.

Один кіоск щодня обслуговує
до 400 киян

М

iстяни з задоволенням купують хліб у нових МАФах, і це
не лише малозабезпечені та пенсіонери – молоді теж до вподоби недорогий хліб. Як розповіла продавець
кіоску на вул. Харківське шосе, 144-А,

У Дарницькому районі буде працювати
28 магазинчиків із продуктом № 1

Олеся, люди швидко звикли до нового магазину, і вже є багато постійних клієнтів. Щодня один МАФ обслуговує біля 400 покупців різного
віку.
Пенсіонерка, мешканка Дарниці
Надія Карпенко зізналась, що купує
хліб з першого дня відкриття кіоску і їй вдається зекономити:
– Дуже задоволена ціною.
Пенсія у мене невелика, а
тут така вартість, на
яку я можу розраховувати. Обслуговування приємне, а головне – хліб завжди
свіжий. Дякую за такий заклад.

А ціни у соцкіосках дійсно соціальні: батон «Звичайний» (0,5 кг)
– 4,15 грн, хліб подовий «Пшеничний» (0,65 кг) – 4,5 грн, хліб подовий «Український новий» (0, 95 кг) –
5,25 грн. Крім хлібобулочних виробів, у МАФах шоколадного кольору
можна придбати молочні та кондитерські вироби, а от продавати алкоголь і цигарки – заборонено.
Кіоски працюють 8:00 до 20:00,
свіжий хліб завозять три рази на
день (8:00, 13:00, 16:00).
Встановлення усіх 200 магазинiв
із вивісками «Київхліб», за планом,
завершиться за чотири місяці. У
Дарницькому районі буде працювати 28 магазинчиків із продуктом
№ 1.

Ціни дійсно соціальні:
батон «Звичайний» — 4,15 грн,
хліб подовий «Пшеничний» — 4,5 грн

Кіоски працюють з 8:00 до 20:00, свіжий хліб
завозять три рази на день (8:00, 13:00, 16:00)

Кореспонденту «Районки» вдалось відшукати у Дарниці
12 МАФів дешевого хліба, з яких 9 – працюючі*.
Найближчим часом мають запрацювати ще 16 магазинчиків

11) Вул. Зарічна,

навпроти виходу з
метро Славутич, біля
зупинки громадського
транспорту (не працює)
2)
Вул.
Харківське шосе,
2
навпроти будинку
№ 178
33) Вул. Харківське шосе,
144-А

44) Вул. Бориспільська, 30
55) Перетин вулиць

Вишняківської
та Л. Руденко
66) Вул. Срібнокільська, 20
77) Вул. Княжий Затон, 14-Б
88) Вул. Вербицького, 13
99) Вул. Тростянецька, 47
(не працює)

За словами киян, часто хлібні МАФи з’являються
на ранок, почасти прямо на газонах

10 По вулиці Кошиця, між

будинками О.Кошиця, 4,
та вул. Ревуцького 36/2
11 Вул. Ревуцького, 15
12 Вул. А. Ахматової, 9/18
(поки що не працює)

* - хлібні МАФи, які вдалося

зафіксувати «Районці» в
Дарниці, станом на 8.05.15 р.

ДМИТРО
БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ,
директор Департаменту міського
благоустрою та збереження
природного середовища КМДА:

Зі ста МАФів, встановлених
на сьогоднішній день у Києві,
лише половина була узгоджена
з Департаментом міського
благоустрою та збереження
природного середовища.

Тут можна придбати молочні та кондитерські
вироби, а от продавати алкоголь і цигарки —
заборонено
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МIСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ОСН — перший крок до реальної децентралізації
Одним із основних інститутів громадянського суспільства,
діяльність якого спрямована на захист прав громадян за
місцем проживання, є органи самоорганізації населення
ням. Існуючий на сьогодні порядок
прийняття програм і проведення
конкурсів створює передумови для
корупції, проте не сприяє створенню конкурентного ринку ЖКП. Таким чином, навіть враховуючи баідповідно до законодавства, жання громадськості долучитися до
ОСНи мають право здійсню- контролю якості надання ЖКП, рівати контроль за якістю житлово- вень регламентації цих процесів закомунальних послуг і ремонтних лишається вкрай незадовільним.
робіт у будинках на своїй території.
Київрада може наділяти частиНа сьогодні найбільш актуальною є ною власних і делегованих повноване тільки сфера ЖКГ, але і питання жень, фінансів і майна будинкові, вуконтролю та участі в підписанні до- личні, квартальні та інші органи саговорів, кошторисів, виборі підряд- моорганізації населення задля здійчиків (як постачальників, так і вико- снення контролю за діяльністю комунавців) для надання ряду послуг.
нальних підприємств і ЖЕКів. Після
Нині кияни фактично відсторо- делегування частини повноважень
нені від реального
ОСНам, задля вивпливу та контроявлення всіх переПЕТРО ПАНТЕЛЕЄВ,
лю за виробникаваг і недоліків, тезаступник голови Київської
ми і постачальнириторіальна громіської державної адміністрації:
ками послуг різмада започаткує
ного виду, тому не
ОСН сьогодні – це реальні люди, механізм перехомають можливості
які хочуть і можуть допомог ду реальних пов
впливати на проти владі навести лад у столи новажень на місцес їх виконання
ці, відверто й відкрито вказу ця. Доцільним є
та надання. Хоча
вати на недоліки, пропонувати починати з основ
окремими нормата шукати спільно шляхи вирі них плацдармів
ми законодавства
шення проблем.
ОСНів:
наданпередбачається
ня послуг у сфері
можливість здійЖКГ і контролю за
снення громадського контролю у власною територією відповідно до іссфері надання ЖКП, але на рівні міс- нуючих детальних планів територій.
цевих адміністрацій дієві механізми
реалізації цих норм відсутні, а пілот- Ланцюгова реакція
них проектів, які можуть розробити
подальшому формування бювідсутні механізми, також немає.
джету міста зможе базуватися
За останні 15 років реформуван- на бюджетах ОСНів, кадрова поліня ЖКГ реальних результатів так і не тика яких, у свою чергу, визначатидосягнуто: продовжує зростати збит- меться на базі тих спеціальностей,
ковість комунальних підприємств, на які буде реальний попит на місзнижується якість ЖКП і підвищу- цях. Тобто молодь у рамках загальється їхня вартість. Усе це призво- номіської освітньої програми мадить до громадського незадоволен- тиме можливість отримати профеня та соціальної напруги.
сію, що відповідатиме реальним
потребам суспільства. Це стане поБез контролю
штовхом до суттєвих змін у кадросистемі загрожує корупція
вому потенціалі столиці – муніциокращити стан справ у цій сфе- пальної реформи. Таким чином,
рі неможливо без залучення буде посилено роль територіальгромадськості до планування робіт, ної громади та розширено повнообґрунтування та встановлення та- важення ОСНів міста Києва в галузі
рифів, контролю за наданням ЖКП житлово-комунальних послуг, сфері
і використанням коштів, запобіган- енергозбереження, благоустрою теня зловживанням у цій сфері. Окрім риторії, землекористування, фінан
того, наразі громадськість відсто- сово-господарській діяльності.
ронена від участі у виборі інвестиОСНи повинні стати стимулом
ційних програм підприємств і здій- до муніципальної реформи в Києві,
снення контролю за їхнім виконан- основи якої мають бути закладені в

Створення органу самоорганізації населення (ОСН)*

Текст
Сергій
Левада

Лист про проведення
загальних зборів
(конференції) жителів щодо
створення ОСН

Ініціативна група:
мінімум 3 жителі

В

Детально: стаття 8 Закону
України «Про органи
самоорганізації населення» та
місцеві акти щодо створення ОСН
(за їх наявності)

У міську раду
(або у районну в
місті, селищну,
сільську) не менш,
ніж за 7 днів

На установчій конференції
жителі приймають рішення
створити ОСН

Жителі на загальних
зборах дрібніших територій
висувають делегатів на
конференцію зі створення
ОСН

1) заява в місцеву раду щодо
ініціювання створення ОСН
зі вказанням його території;
2) протоколи загальних зборів
та конференції зі списками
учасників
Місцева рада
приймає рішення
щодо надання
дозволу на
створення ОСНу

1) заява про реєстрацію;
2) копія рішення місцевої ради;
3) протоколи загальних зборів та її
конференції зі списками;
4) затверджене Положення про ОСН;
5) персональний склад ОСН

У

П

http://samoorg.com.ua

Висування жителями
делегатів на її
конференцію, підготовка
до виборів складу ОСН

На конференції жителі обирають
таємним голосуванням персональний
склад ОСН, затверджують Положення
про ОСН та ін.

Проводиться
державна реєстрація
ОСНу як юридичної
особи
: ОСН подає у виконком

або

місцевої ради лист про легалізацію
* ОСН – будинковий, квартальний, вуличний шляхом повідомлення (без права
комітет, комітет мікрорайону, району у
юридичної особи)

ВГО «Асоціація
сприяння
самоорганізації
населення»

місті, сільський, селищний комітет

новому законі «Про столицю», конституції міста, якої так потребують
кияни. Готовий документ стане реальним прикладом децентралізації.
У документі мають бути закладені
нові принципи та механізми серед
яких: формування бюджету знизу
доверху, перерозподіл повноважень
і компетенції районів чи інших ад
міністративно-територіальних одиниць, нові принципи і формування місцевих податків і зборів, пере-

ваги та преференції столичних підприємств для реалізації власної продукції, механізми створення муніципальної поліції, проведення місцевого референдуму, нові вимоги до
формування сфер освіти, медицини,
спорту, соціальних гарантій, гарантії
підприємцям та інвесторам тощо.
Перші кроки у делегуванні пов
новажень ОСНам і створенні дієвих
механізмів із подальшим їх практичним відпрацюванням і впрова-

дженням на базі декількох ОСНів,
покладе початок процесу формування реального місцевого самоврядування, в якому місто (центральна
влада – тобто КМДА) займатиметься стратегічним розвитком столиці, а на місцях управління повинно
здійснюватися місцевими жителями. Так ми зможемо надати усі передумови для створення сталого розвитку території для належного проживання киян.

КОРИСНІ ЗУСТРІЧІ

Депутат допомагає дарничанам розібратися у субсидіях
Як без помилок скласти заяву

Зрозуміти нову схему
нарахування субсидій
допоможуть юристи
громадської приймальні
Володимира Гончарова:
вул. Княжий Затон, 16-Д,
тел. (044) 223-18-85

та заповнити декларацію для
отримання субсидії?

Текст
Леся Шелест

Т

аке питання постає перед мільйонами українців, які, маючи
невеликий дохід, претендують на
отримання допомоги від держави.
Володимир Гончаров організовує в
Дарниці інформаційні семінари, на
яких жителі району здобувають вичерпні знання щодо спрощеного порядку отримання субсидій.
Постанова Кабінету міністрів
України «Про вдосконалення порядку надання житлових субсидій» набрала чинності 1 травня 2015 року.
Це головний документ, за яким відбуваються зміни у пільгових нарахуваннях. Начальник управління
праці та соціального захисту населення Дарницького району Тетяна
Соя повідомляє, що право скористатися субсидіями отримають близько 50 тисяч жителів Дарниці. Під

час зустрічі з дарничанами, організованої депутатом Київради Володимиром Гончаровим, фахівці управління детально розповіли про нововведення та пояснили, як правильно оформлювати документи.
Пенсіонерка Наталя Єлькіна зізналась, що отримала багато корисної
інформації для себе та своєї родини.
– Дякую депутату за проведе
ний семінар. Було дуже корисно ді
знатися про оформлення заяв на
отримання субсидій. Поставила фа
хівцям особисте питання – чи має
мій чоловік, дитина війни, спеціаль
ні пільги при нарахуванні субсидій.
З’яcувалося, що ні.
Володимир Гончаров переконаний, що такі роз’яснювальні зустрічі є надзвичайно важливими, особ
ливо для людей похилого віку.

– Для більш доступного інформу
вання соціально незахищених верств
населення ми, власне, і влаштову
ємо такі зустрічі, – розповідає депутат Київради. – Найближчим ча
сом буде визначено години прийо
му працівників Пенсійного фонду та
управління соціального захисту Дар
ницького району у моїй громадській
приймальні. Мета цієї ініціативи
полягає у наданні фахових консуль
тацій з урахуванням конкретного
випадку кожної людини, яка зверта
ється за допомогою.

Куди подавати заяви
та декларації?

Д

ля субсидій за новими правилами потрібно заповнити лише
два документи: заяву на призначення субсидії та декларацію про доходи.

Володимир Гончаров з учасниками семінару
– Інші документи вимагати забо
ронено, – коментує Тетяна Соя. – Ві
домості, необхідні для призначення
житлових субсидій, про забезпече
ність громадян житловою площею
та комунальними послугами, на за
пит управління соцзахисту будуть
надсилати організації, які ці послу
ги надають.
Запроваджується принцип призначення субсидії на підставі задекларованих даних заявником. При

цьому перевірка достовірності цієї
інформації здійснюватиметься органами соціального захисту вже після
призначення субсидії, шляхом направлення запитів до відповідних
органів, установ та організацій.
У квітні кожне домогосподарство
разом із квитанціями на оплату
житлово-комунальних послуг отримало бланки заяв про призначення
житлової субсидії та декларації про
доходи і майновий стан.

Заповнені документи дарничани мають подати особисто або надіслати поштою
до Дарницького управління праці та соціального захисту населення за адресою:
вул. Харківське шосе,176-Г, м. Київ, 02121.
Консультації за телефонами: (044) 563-99-70, 563-96-42
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ДАРНИЦЯ ПИШАЄТЬСЯ

Артилерист Маслов дiйшов до Берлiна
У переддень 70-ї
річниці Великої
Перемоги кореспондент
«Районки» поспілкувався
з легендарним
дарничанином —
ветераном Другої світової
війни, учасником штурму
Берліна, лейтенантом 48-ї
мінометно-артилерійської
бригади Першого
Українського фронту,
головою Дарницької
організації інвалідів
війни Іваном Масловим

Молодший лейтенант
Iван Маслов (1943 р.)

Покладання квiтiв
до «Монументу Мужностi»

Іван Маслов:
«Однополчанам
бажаю здоров’я,
а молоді – бути
справжніми
патріотами».

Текст
Анатолій
Шемет

І

вану Івановичу Маслову – 90 років. Фронтовик фактично не бачить, але бадьорий і повний сил.
Після війни десятки років віддав
військовій справі, працював на провідних підприємствах району. Наразі бере активну участь у роботі Дарницької громадської організації інвалідів війни. Народився в Алтайському краї, але вже
45 років вважає себе корінним
дарничанином.
– Іване Івановичу, розкажіть, де
вас зустріла війна?
– У 1941-му мені було шістнадцять, я жив на Алтаї в Сибіру. Повістку (стати на захист Батьківщини) отримав за два роки. У грудні 1943-го пройшов курс молодого
бійця і вступив до артилерійськомінометного училища у Барнаулі.
Незабутні враження – приймати військову присягу. Переповнював неймовірний дух патріотизму.
Тоді Сталін ввів в армії погони, і
нам, молодим курсантам, їх вручили вперше.
– Ви воювали в останні роки війни,
брали участь у легендарному штур
мі Берліна. Якою запам’яталась пе
реможна наступальна операція?
– Всі сили були кинуті на знищення ворога, прорив піхоти і танків мав стати блискавичним. Штурм
почався зранку 27-го квітня 1945-го.
Важкі бої тривали цілодобово: вулиця за вулицею, будинок за будинком наші війська проривались до

ДЕНЬ ПАМ’ЯТI В РАЙОНI

У 2015-му наш земляк
вiдзначив 90-рiчний
ювiлей

центру. Інколи з німцями ділили
споруди – позиції розташовувались
у сусідніх під’їздах.
Запеклі бої тривали аж до 2-го
травня 1945-го, поки німецьке командування здалось і попросило
вислати парламентера на перемовини.

ки. Ми стояли на віллі у передмісті. Бомбардувальники йшли на Берлін, і одна з бомб влучила у віллу,
де зберігались боєприпаси. Тоді загинуло та було поранено десятки
радянських бійців. Серед постраждалих – мій товариш, лейтенант,
ми разом в артилерійському училищі навчалися. Мені у той час пощастило.

– Відомо, що ви у Берліні врятува
ли співвітчизниць. Пригадайте, як
це сталось.

В 11-му окрузі
ветеранів війни
та праці вітали
квітами та
подарунками

– Багато довелось втрачати по
братимів?

– Вивчаючи оперативну обстановку у місті, побачив, що каналізаційні
люки «ворушаться» – то один відкриється, то інший. Привівши «ППШ»
(пістолет-кулемет Шпагіна. – Ред.) до
бойової готовності, я щосили відкинув кришку і побачив там дівчину.
З’ясувалось: рятувались від смерті
молоді дівчата, яких примусово вивезли до Німеччини на роботу. Вони
ховались у каналізаційних колекторах, бо не знали, радянські війська у
Берліні чи німецькі. Ми відгодували
дівчат і відправили додому.

– Пам’ятаю, в жовтні 1944-го
моя батарея вже воювала на території фашистської Німеччини. Бої
були важкими, виснажливими, радянська армія зазнавала численних
втрат. Але жага до закінчення клятої
війни перемагала все – біль, страждання і навіть утрату товаришів.

Фронтовики округу №7
пригадали молодість
під пісні воєнних рокiв

– З якими словами ви хочете звер
нутись до дарничан у дні святкуван
ня Перемоги у Другій світовій війні?
– Однополчанам бажаю здоров’я
і довгих років життя, а молоді – бути
справжніми патріотами. Щоб кожен
українець будь-якої миті був готовий стати на захист Вітчизни, відстояти незалежність і суверенітет
України.

– Минуло 70-років з дня Великої
Перемоги, яку подію частіше згаду
єте?
– За кілька днів до взяття Берліна нас закидали авіабомбами літа-

На фото – кадр з фiльму «Нестерпний дідуган»

ФОТОКОНКУРС! Селфі з любим дідусем
ОПУБЛІКУЙ В ДОДАТКУ INSTAGRAM АБО НАДІШЛИ ФОТО
З ДІДУСЕМ ТА ОТРИМАЙ ПОДАРУНОК ЗА НАЙКРАЩИЙ ЗНIМОК!
Автори кращих знімків
отримають для своїх дідусів:

• термос;
• плед для пікніка;
• радіоприймач;
• розкладне крісло

У 13-му окрузі привітали
ветеранів святковими
концертами

МОЯ УКРАЇНА
Моя Україно! Ти моя єдина!
Ні перед ким і ніколи не ставай на коліна!
Ти маєш народ – оце твоя сила.
Оце твоя воля, що ти породила.
Моя Україно! Ти моя Батьківщина!
Гордість за тебе в серці кожного сина.
В серці кожної доньки до тебе любов.
Лиш за тебе, єдина, ми проллєм свою кров.

Публікуй у додатку Instagram з хештегом #Селфі_з_дідусем
або надішли знімок до редакції за адресою: 02096, м. Київ, вул. Привокзальна, 14-А, чи
на електронну адресу: dar.rayonka@ukr.net (у листі вкажи хто на фото, ПІБ і свiй контактний номер).
Результати будуть опубліковані у 5-му номері «Районки»
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Моя Україно! Не плач, не журись!
З нещастям і горем своїм не мирись.
Ми з браттями станем за тебе у бій,
Це буде наш шлях до здійснення мрій.
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Моя Україно! Ти стільки терпіла...
Знущання, образи, та все ж ти зуміла
З гідністю вистоять всі ті бої,
Від яких ще і досі земля вся в крові.
Моя Україно! Ти ще молода.
Ти красива, ти мудра, тобі 22.
Тобі жити вічно! Тебе не зламати!
Ти найкраща з усіх, бо ти – моя МАТИ!

Юлія
Майструк,
учениця 11-Б класу,
СШ №127

