ВСЕ, ЩО ТИ ХОТІВ ЗНАТИ ПРО СВІЙ РАЙОН
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СЕРГІЙ КОТВИЦЬКИЙ:
«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
У СТОЛИЦІ ПОВЕРНЕ
ВЛАДУ КИЯНАМ»

стор.

2

РЕЙТИНГ ДЕПУТАТІВ
КИЇВРАДИ ВІД
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ:
ВОНИ ПРАЦЮЮТЬ?!

стор.

3

СЕРГІЙ ЛЕВАДА: ЯК ЗМЕНШИТИ КОМУНАЛЬНІ ВИТРАТИ
стор.

4

ДЕПУТАТ ГОНЧАРОВ
БОРЕТЬСЯ ЗА БУДІВНИЦТВО
ПРИМІЩЕННЯ
ДЛЯ НАЙПОТУЖНІШОГО
ЛІЦЕЮ КИЄВА

стор.

5

ДЕ КИЯНАМ
ПРОВЕСТИ ВИХІДНІ
В ДАРНИЦІ З
КОРИСТЮ ДЛЯ
ЗДОРОВ’Я

стор.
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ПОВЕРНЕННЯ РАЙОННИХ РАД: ПОЛІТИЧНІ ОБІЦЯНКИ ЧИ НОВА РЕАЛЬНІСТЬ?

МИКОЛА СПІРІДОНОВ,

ОКСАНА ГРИЦЕНКО,

ПОЛІТОЛОГ

Районні ради потрібні, їх відміна
у 2010 році фактично була спробою
Партії регіонів узурпувати владу. Рейтинг тодішньої провладної команди
був вкрай низьким, тож зручніше було
призначати керівників районів, ніж
проводити вибори. Ганебне рішення
про відміну райрад потрібно скасувати. Вважаю, що вибори до районних
рад треба було проводити ще у 2014-му,
разом із місцевими. Але цього не відбулось. Райради слугували соціальним
ліфтом для активної молоді, бо є можливість стати районним депутатом без
жодного адмінресурсу. Це гарний старт
для політичної кар’єри. До того ж, обраний депутат завжди ефективніший
за призначеного чиновника.

ТЕЛЕЖУРНАЛІСТ

СЕРГІЙ КОТВИЦЬКИЙ:
«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
У СТОЛИЦІ ПОВЕРНЕ
ВЛАДУ КИЯНАМ»

Існує думка, що районні ради – це
пережиток радянських часів, проте я
вважаю, що за ними майбутнє. Кількість депутатів в окрузі не повинна перевищувати 20 осіб, а не 60, як було до
2010-го. Схожі стандарти працюють у
Нью-Йорку, Лондоні, Парижі. Депутати
не отримують зарплати, у зв’язку з цим
усі, кого обирають, повинні розуміти і
бачити проблеми району, жити на території свого округу, бути волонтером
та ініціативним слугою своїх сусідів,
який безкорисливо прагне покращити
район. Таким чином проблем із лічильниками, дорогами, дитячими майданчиками та благоустроєм зелених зон
було б набагато менше.

Нарешті депутати беруться за реформу місцевої влади в Україні. Законопроект, спрямований на відновлення районних рад у
столиці і розподіл повноважень між ними і Київрадою – перший
серйозний крок у напрямку децентралізації
Текст
Олеся Зінов’єва

ОЛЕКСАНДР ЧУНАЄВ,

ВГО «АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ
САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ»

Хоча я працював депутатом Дарницької райради, вважаю, потрібно більше повноважень надавати
органам самоорганізації населен-

ня, яких у Києві – 127. На цей час
вони охоплюють до третини території міста. ОСНи створюються для
вирішення актуальних проблем
мешканців, і є містком між людьми
та владою. Це базова ланка столичного самоврядування. Відновиться
депутатський корпус на районному рівні, а реальних можливостей
для вирішення питань киян у них
не буде. Функціонування апарату райрад (100-150 працівників)
потребуватиме значних коштів,
які краще направити на розвиток
Києва. Інтересам киян відповідає
створення ОСНів, а не чергової
проміжної владної ланки.

ез формування дієвої та контрольованої громадою системи місцевих
органів влади неможлива ефективна
децентралізація. Однією з рекомендацій експертів Ради Європи, міжнародної організації,
яка складається з держав – членів Євросоюзу, є
створення потужної системи місцевих органів
самоврядування.
Чим ближче органи влади та самоврядування до громадян, тим легше здійснювати контроль за їх діяльністю та прийняттям рішень
в інтересах громади. Цією логікою послуговувались нардепи від БПП, розробляючи проект
ЗУ «Про внесення змін до Закону України «Про
столицю України – місто-герой Київ», спрямований на відновлення райрад і розподіл повноважень між ними і Київрадою.
Прийняття закону – перший крок на шляху
децентралізації влади у столиці, а також подолання наслідків «господарювання» команди
Януковича. Адже райради у столиці існували
від 1991 року, владна вертикаль екс-президента запровадила систему «ручного» управління.
9 вересня 2010-го Київрада прийняла рішення «Про питання організації управління районами у м. Києві», ліквідувавши з 31 жовтня
2010 року районні ради та їхні виконавчі органи. Згідно до розпорядження КМДА, замість
райрад у кожному окрузі столиці були створені районні виконавчі органи. Їхня структура і

Б

штат затверджувалися головою райадміністрації за погодженням із головою КМДА.
Зміни до закону про столицю надали Януковичу можливість призначати голову
КМДА, незалежно від результатів місцевих
виборів.
Настав час виправляти незаконні рішення. Ці необхідні кроки співзвучні з процесом децентралізації влади, проголошеної
Президентом Порошенком. Ще у грудні
2014-го до Верховної Ради було подано законопроект про обов’язковість повернення у
Київ районних рад. За задумом авторів відновлення райрад дозволить повернути столиці систему місцевого самоврядування.
Це питання стало предметом особливої
уваги та рекомендацій Ради Європи. Ініціативу законодавців підтримують і в КМДА.
За словами депутата Київради Сергія
Котвицького, не чекаючи рішення парламенту, комісія з питань місцевого самоврядування, регіональних і міжнародних
зв’язків наприкінці січня схвалила та подала на розгляд Київради проект рішення
про відновлення райрад у столиці.
– Сьогодні у Київради є повне право створювати районні ради, – переконаний депутат. – Відповідне рішення місцевого органу
самоврядування зможе виправити несправедливість і незаконне рішення влади Януковича.
Сергій Котвицький зазначив, що з відновленням системи районного самоврядування мешканці столиці нарешті повернуть
собі вплив на реальне управління містом.

ОЛЕКСАНДР ГУЛИЙ,
ЕКС-ДЕПУТАТ ДАРНИЦЬКОЇ
РАЙРАДИ

Я обирався депутатом у п’яти скликаннях, завжди працював на совість. І
хоча вже минуло дев’ять років, я й досі
пам’ятаю, те добре, що було зроблено
депутатами. Зазначу, що завжди в районній раді працювали переважно жителі Дарниці. Вважаю це правильним,
адже повноваження депутата – робота
в окрузі. Мешканці району мають довіряти своєму депутату та знати його в
обличчя, а не за політичними агітками.
В спробі реанімувати районні ради вбачаю лише користь для дарничан. Жителі матимуть вільний доступ до депутата,
який, у свою чергу, спілкуватиметься з
колегами вищого рівня — депутатами
Київради та Верховної Ради, аби в найкоротший термін вирішити питання
своїх виборців. Депутат і виборець повинні постійно тримати зв’язок у вирішенні соціальних питань.

ДЕПУТАТИ КИЇВРАДИ УХВАЛИЛИ РІШЕННЯ ПРО РОБОТУ РАЙРАД
Наприкінці березня цього року на засіданні постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку депутати Київради підтримали проект рішення про управління місцевими районними радами. Передбачається, що до депкорпусу увійдуть по 46 депутатів у Голосіївській, Печерській,
Подільській і Шевченківській райрадах; по 54 депутати пропонується у Дарницькій, Деснянській,
Дніпровській, Оболонській, Святошинській і Солом’янській райрадах.
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РЕЙТИНГ ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ ВІД ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
Редакція «Районки» поцікавилась, як плідно працювали наші обранці від Дарниці за майже рік роботи у складі Київської міської
ради VII скликання. Адже 25 травня 2014 року на позачергових виборах до Київської міської ради ми обрали вісім депутатів по
мажоритарним округам. Кореспондент зібрав інформацію за чотирма критеріями у кількісних показниках: депутатські звернення, депутатські запити, прийом громадян, письмові звернення громадян до депутата. Знайомимо вас, шановні дарничани, з роботою депутатів від травня 2014-го до кінця березня поточного року. Оцінку діяльності залишаємо на ваш розсуд.
ВОЛОДИМИР
ГОНЧАРОВ

СЕРГІЙ
ЛЕВАДА

Народився: 28 лютого 1977 року.
Фракцiя: позафракційний.
Участь у комісіях Київради: член постiйної комiсiї з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку.

Заступник генерального директора ТОВ «Епіцентр К»,
депутат Київради, лідер громадської організації
«Будуймо разом Україну». Не є членом жодної
політичної партії. Одружений, виховує двох дітей.
Життєве кредо: «Неможливого – не існує».

Народився: 17 сiчня 1962 року.
Фракцiя: депутатська фракція
«УДАР-Солідарність».
Участь у комісіях Київради: перший
заступник голови Постiйної комiсiї
з питань містобудування, архітектури та землекористування.

Голова благодійного фонду «Наш дім − Дарниця».
Громадська та благодійна діяльність спрямована на
розвиток соціальної інфраструктури Дарницького
району Києва, сприяння місцевому самоврядуванню, у тому числі діяльності столичних ОСНів.

Громадська приймальня:

ІГОР
БАЛЕНКО

ВІТАЛІЙ
ПАВЛИК

Народився: 13 березня 1968 року.
Фракцiя: депутатська фракція
«УДАР-Солідарність».
Участь у комісіях Київради: член
постiйної комiсiї з питань бюджету та соціально-економічного
розвитку.

Співзасновник девелоперської компанії «Тройка Капітал Груп». Директор держпідприємства
«Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства». Разом із
дружиною Юлією виховує доньку Анастасію (2000
р. н.) та сина Олександра (2004 р. н.).

Громадська приймальня:

м. Київ, вул. Княжий Затон, 16-Д.
Тел.: (044) 223 18 85, (097) 297 86 41, (063) 232 86 78.
Приймальні години: з понеділка по п’ятницю з 10:00
до 18:00, субота – з 10:00 до 15:00.
Особистий прийом: за попередньою домовленістю та
записом.

Народився:
28 липня 1958 року.
Фракцiя: депутатська
фракція «УДАР-Солідарність». Участь
у комісіях Київради:
член постiйної комiсiї з
питань містобудування,
архітектури та землекористування.

СЕРГІЙ
КОТВИЦЬКИЙ

м. Київ, вул. Привокзальна, 14-А. Тел. (044) 566 54 60.
Приймальні години: з понеділка по п’ятницю з 9:00 до
17:00, обідня перерва з 13:00 до 14:00.
Особистий прийом: остання п’ятниця кожного місяця,
за попереднім записом.

Народився:
2 лютого 1981 року.
Фракцiя: депутатська
фракція «Демократична партія
України». Участь у комісіях Київради: член
Постiйної комiсiї з
питань регламенту та
депутатської етики.

СЕРГІЙ
КРИМЧАК

Народився:
31 серпня 1987 року.
Фракцiя: депутатська
фракція «Демократична партія
України». Участь у
комісіях Київради:
член постiйної комiсiї
з питань екологічної
політики.

ЮРІЙ
СУЛИГА

Громадська приймальня:

м. Київ, вул. Гришка, буд. 8-Б, оф. 11.
Тел. (044) 221 34 38.
Приймальні години: у робочі дні з 9:00 до 18:00.
Особистий прийом: перший понеділок місяця з 17:00
до 20:00, третя субота місяця з 10:00 до 14:00.

Народився:
10 серпня 1971 року.
Фракція: депутатська
фракція «Удар-Солідарність». Участь
у комісіях Київради:
член постійної комісії
з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку.

СЕРГІЙ
КОСТЮК

Народився:
9 травня 1963 року.
Фракція: депутатська фракція
«Удар-Солідарність».
Участь у комісіях
Київради: секретар
постійної комісії з
питань екологічної
політики.

*Інформація надана громадськими приймальнями депутатів. Дані станом від початку роботи Київради VII скликання (травень 2014-го) до 16 березня 2015 року.

Кількість письмових
звернень громадян

Кількість прийнятих
громадян

Згідно Закону України
«Про статус депутатів місцевих рад»:
Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата місцевої ради щодо питань, пов’язаних із його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних і
контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно
від форми власності, розташованих на території відповідної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
Депутатський запит – це підтримана депутатами ради вимога депутата
до посадових осіб ради та її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території.
Прийом громадян, зв’язок із виборцями
Депутат місцевої ради зобов’язаний підтримувати зв’язок із виборцями,
трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули
його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами інших
підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території.
Новий депутат від Дарниці Юрій Сулига отримав посвідчення депутата Київради лише 28 січня 2015 року після перемоги на позачергових виборах в одномандатному виборчому
окрузі №8.

Кількість поданих
депутатських запитів

Кількість поданих
депутатських звернень

Редакція «Районки» вважає некоректним включати Сулигу до загального рейтингу мажоритарників, які вже рік працюють у столичному депутатському корпусі, тому подаємо результати окремо: подано депутатських звернень – 27; депутатських запитів – 7;
прийнятих громадян – 181; прийнятих письмових звернень – 54.
За два з половиною місяці роботи команда приймальні депутата
Юрія Сулиги пріоритетними напрямками діяльності визначила
вирішення термінових проблем із забезпечення дотримання прав
мешканців Дарницького району, розвитку дитячих і спортивних
установ, закладів охорони здоров’я, проблем у сфері комунальних
послуг.

ІГОР БАЛЕНКО

СЕРГІЙ КОТВИЦЬКИЙ

СЕРГІЙ ЛЕВАДА

ВОЛОДИМИР ГОНЧАРОВ

СЕРГІЙ КРИМЧАК

ВІТАЛІЙ ПАВЛИК

СЕРГІЙ КОСТЮК

Текст
Галина Созанська
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ТАЄМНИЦІ СТОЛИЧНОГО ЖКГ
затверджено нові розміри оплати для ПАТ
«АК «Київводоканал», ПАТ «Київенерго» та
ТОВ «Євро-Реконструкція». У результаті «розподілу обов’язків» холодна вода і водовідведення потрапили до сфери впливу «Водоканалу», а гарячу воду залишили за «Київенерго» та «Євро-Реконструкцією», відповідно.
Задля зниження тарифів на комунальні
послуги для киян необхідно суттєво скоротити собівартість наданих робіт. Сергій Левада зазначає, що саме собівартість є складовою частиною тарифу, тому вважається
найбільш витратною.
– Щоб знизити собівартість необхідно
провести оптимізацію у розподілі
постачання ресурсів, – вважає депутат Київради. – Також потрібно
припинити сплачувати комунальні
послуги
за загальними тарифами, а пеМіцний союз ЖЕКів і комунальних підприємств давно монопольрейти
до
оплати
згідно показників індино встановлює тарифи на послуги, а опалювальна площа визнавідуальних приладів обліку – лічильників.
чається квадратами, а не кубами. Сергій Левада, депутат КиївраДоведено, що це дозволяє відразу знизити
ди від округу № 7 у Дарницькому районі, розповів «Районці» за
витрати на комунальні послуги на 20%,
що ми сплачуємо, отримуючи чергову платіжку
а термін окупності витрачених коштів
на встановлення цих приладів складає не
союз ЖЕКів і комунальних підприємств,
більше шести років.
які фактично монополізували порядок
Інше питання,
Текст
встановлення та
що значна чаЮлія Покуль
нарахування таСергій Левада: «Саме громадсьстина житлового
кість повинна забезпечити нерифів на світло,
фонду в такому
відворотність і контроль реатепло та водожалюгідному сталектроенергія, газ, вода, хліб і необлізації
довгоочікуваних
реформ
постачання. Це
ні, що внутрішу
сфері
ЖКГ»
хідні ліки – є соціально значущими
радянський меньобудинкові
товарами. Однак сьогодні за певні соханізм, за яким
комунікації
поціальні послуги ми вимушено платимо удвічі
надання послуг та їх якість ніхто не може
требують не просто капітального ремонту,
більше. Так, за поширеною схемою теплопопроінспектувати. За словами Сергія Леваа повної заміни.
стачання кияни сплачують не за використану
ди, наразі відсутні реальні механізми гроОчевидно, основна проблема полягає не
кількість енергії, а за нормовану. Тому в сумадського контролю, а серйозні реформи
в методах тарифоутворення на комунальспільстві відсутня культура енергозбережену сфері ЖКГ не відбуваються. Внаслідок
ні послуги, а у впровадженні працюючих
ня. Окрім того, норми використання гарячої
ручного владного «регулювання» сформуринкових механізмів у цій сфері. Необхідводи приблизно в півтора рази завищені повалася абсолютно перекручена тарифна сино надавати реальні можливості спожирівняно з фактичними.
стема не тільки для Києва, але й для країни
вачам на конкурентних засадах обирати
– За основу методики розрахунку тарифів
в цілому.
постачальників, енергоефективність ринна теплову енергію для населення взято
ку, а також економічні та технічні умови
1 м2 загальної площі приміщення. При цьорегулювання енергоспоживання залежно
му мешканці квартир, висота яких, напри- Скоротити собівартість послуг
Практично щодня ми зіштовхуємось із від цін і тарифів. А враховуючи активізацію
клад, 5 м і 2,5 м платять однаково, хоча
енерговитратність п’ятиметрової квар- проблемами комунального характеру. Зо- процесів громадянського суспільства, які
тири відчутно вища, – роз’яснює депутат крема, в кінці минулого року дарничани останнім часом відбуваються в Києві, саме
Київської міської ради Сергій Левада. – Таким отримали платіжки з фантастично завище- громадськість повинна забезпечити невідворотність і контроль реалізації довгоочікучином, власник меншого житла оплачує за ними тарифами.
У квітні 2014-го відбулися важливі змі- ваних реформ у сфері ЖКГ.
опалення особи, яка проживає у комфортаНаразі ухвалено новий порядок надання
бельніших умовах, враховуючи факт відсут- ни у вітчизняному законодавстві, що призвели до істотних перетворень на ринку субсидій, які допоможуть дарничанам відності лічильників на тепло.
Довгий час у столиці функціонує міцний житлово-комунальних підприємств: було чутно заощадити сімейний бюджет.

ЯК ЗМЕНШИТИ КОМУНАЛЬНІ ВИТРАТИ?

Е

ЯК ЯК
ПРАЦЮЮТЬ
НАШІ
ПРАЦЮЮТЬ
НАШІ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
ЖЕКИ?
ЛІЛІЯ МЕЛЬНИКОВА,

31 РІК, ДОМОГОСПОДАРКА

Кореспондент «Районки» звернувся до жителів Дарниці з
простим запитанням — чи задоволені вони роботою житлово-експлуатаційних організацій у своїх будинках

У нас приватний ЖЕК, тому
єдина проблема, що він нікому непідконтрольний. І вплинути на його бездіяльність або
погану роботу взагалі неможливо. Листи від райадміністрації працівники
ЖЕКу просто ігнорують. Моя заява про встановлення багатотарифного лічильника на гарячу
воду лежить у них майже рік, ще з 4 червня
2014-го, без відповіді.

ІРИНА БАТУРЕВИЧ,
26 РОКІВ, МЕНЕДЖЕР

Спілкувалась
Юлія Покуль

ВІТАЛІЯ МІРОШНИЧЕНКО,
27 РОКІВ, БЛОГЕР

У нас найбільше питань до вивезення сміття з прибудинкової
території. Його вивозять так, що
подвір'я треба ще раз прибирати.
Сміття розкидано, і ніхто цим не
переймається. Потрібно встановити суворий контроль за такими компаніями-надавачами послуг.

У під'їзді брудно, доводиться
самим прибирати на сходових
клітинах. Двірники однією
ганчіркою можуть цілий будинок вимити. Квартири не переведені на автономне опалення. Якщо встановити бойлер – мережі не витримають. Усі роботи,
які виконує ЖЕК, мають найгіршу якість – фарба найдешевша, наприклад.
А написи-графіті зафарбовують так недбало,
що не зрозуміло, що гірше виглядає – латки чи
«тут був Вася».

НАТАЛІЯ КУЧЕР,

37 РОКІВ, РЕДАКТОР
У нашому будинку ЖЕК працює жахливо. У підвалах – таргани, щури, стічні труби з даху
встановлено неякісно і води
вимивають ґрунт під фундаментом. Має бути графік роботи санітарно-епідеміологічних бригад, які періодично обстежуватимуть підвали і проводитимуть
дератизацію. Також потрібно негайно подовжити стоки та відвести їх від фундаменту.

АНТОНІНА НАВИШНА,
67 РОКІВ, ПЕНСІОНЕРКА

Проблем дуже багато: неякісне прибирання в під'їздах,
у яких вже десятки років не
проводили ремонт. Наші ліфти
в аварійному, небезпечному
стані. Головною проблемою вважаю те, що на
будинку відсутні лічильники тепла. Тарифи
ростуть, і не всі можуть їх оплатити. А буде лічильник — ми, власники, почнемо сплачувати
за реально спожитий обсяг, а не за нормативами. Таким чином зможемо контролювати, за
що ми платимо.

З ПЕРШОГО КВІТНЯ
ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
ПОДОРОЖЧАВ
УТРИЧІ

Фахівці громадської
приймальні Сергія Левади
завжди готові надати
правову консультацію
та сприяти в оформленні
субсидії мешканцям
Дарницького району.

Звертайтесь за адресою:
вул. Привокзальна, 14-А,
тел. 044 566 54 60

ЗАПИТАЙ ЕКСПЕРТА
Чула, що за борги за комунальні послуги можуть
забрати квартиру. Заборгувала тисячу гривень
за електроенергію. Чого
очікувати?
Тетяна Павлівна,
пенсіонерка

ЮРІЙ СМАРУСЬ,
громадський
правозахисник

Якщо борг за комунальні послуги не перевищує 12 тис. грн, стягнути з боржника єдине житло за рахунок погашення
боргів ніхто не може.
У частині 7 Статті 52 Закону України «Про виконавче провадження» зазначено, коли сума, що підлягає стягненню, не перевищує десяти розмірів мінімальної зарплати (нині це 12 180
грн), звернення про стягнення єдиного житла боржника та земельної
ділянки, на якій воно розташоване,
не входить до провадження. Тому державний виконавець має вжити заходів
для виконання рішення суду за рахунок
іншого майна боржника.
Якщо борги по комунальних платежах перевищують 12 180 грн, існує ризик розрахуватися за них квартирою.
ЖЕКи цілком законно можуть звернутися до суду із заявою про видачу судового рішення щодо стягнення боргів за
житлово-комунальні послуги.
Такий позов задовольнять, якщо
заборгованість є безперечною, а її
розмір не заперечується боржником.
Видача судового рішення здійснюється
без судового засідання і без виклику сторін (стягувача та боржника) до суду.
Тому боржники дізнаються про стягнення з них заборгованості за житлово-комунальні послуги після отримання копії
такого рішення разом з копією заяви
позивача.
Рішення суду можна оскаржити
протягом 10 днів з дня отримання
копії судового рішення та доданих до
неї документів, точніше – подати заяву
про його скасування.
Отже, будь-які висловлювання
житлово-експлуатаційних організацій про намір відсудити квартиру
(будинок) за несплату комунальних
послуг у судовому порядку є лише засобом впливу на недобросовісних споживачів послуг.
Арешт і примусова реалізація нерухомого майна здійснюються у процедурі
примусового виконання судового рішення
про стягнення заборгованості, а сама
процедура стягнення може зайняти багато часу. Проте небезпека втратити
власне житло за рахунок сплати боргів
по комуналці все ж існує.
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РОЗУМНІ ДІТИ БЕЗ СВОЄЇ ШКОЛИ
Зустріч робочої групи
у «Київміськбуді» –
пошук фінансів

ГОНЧАРОВ:

«ІНТЕЛЕКТУ» – БУТИ!»
Ліцей «Інтелект» може отримати власне приміщення
в Дарницькому районі. Робоча група в Київраді під проводом
Володимира Гончарова активно займається пошуком фінансів
для будівництва школи
матики, фізики, повинні вчитися не
зрозуміло де? Наш ліцей за результаТекст
тами зовнішнього незалежного оцінюЛеся Шелест
вання посідає лідируючі місця в Україні. Ми будемо боротися до кінця.
Організовували кілька гучних акцій,
історії найкращого навчального
закладу країни починається новий навіть урок на вулиці перед мерією на
етап. Ліцей «Інтелект», який від- Хрещатику провели. Тодішній мер Олексвяткував своє 26-річчя, досі не має влас- сандр Попов присягав, що ліцей поного приміщення. Старша школа розмі- будують. Нова будівля для ліцею мала
щується в колишньому садочку на вулиці з’явитися ще три роки тому, разом із
Вірменській, де навчається 604 школяра, в другою чергою будівництва гімназії «Китой час, коли проектна потужність закладу ївська Русь». Проект існує, розроблений
кошторис, проте ділянка під забудову й
– 310 учнів.
Початкові класи ділять приміщення з досі пустує.
ПАТ ХК «Київміськбуд», який є забугімназією «Київська Русь» на вулиці Гмирі, збудованій у 2013 році. Юлія Багалі- довником шостого мікрорайону «Осока, директор гімназії, запевняє, що класи корки-Північні», житлові будинки здав
ще у 2011 році, а
переповнені. Вже
об’єкти соціальсьогодні кількість
Володимир Гончаров: «Я твердо
ної інфраструкбажаючих пройти
стою на своїй позиції – ми маємо
тури,
зокрема
співбесіду
переефективно працювати, щоб знай- п р и м і щ е н н я
вищує 325 осіб. І
ти кошти для побудови»
для ліцею на
число їх постійно
22 класи, так і
зростає. Батьки гімзалишились не
назистів незадоволені, що ліцей займає чазведеними.
Холдингова
компанія посистину класів.
Батьківський актив ліцею «Інтелект» тре- лається на рішення Київради і пролобітій рік настійливо виборює власне примі- йовані у Верховній Раді в 2011-му зміни
щення для школи. Початковим класам за до законодавства, згідно яких ПАТ «Кибраком місця доводиться постійно переїж- ївміськбуд» звільняється від зобов’язань
джати – були і в 62-й школі, і в 237-й, те- зведення соціальних об’єктів, сплачупер тимчасово розміщуються в «Київській ючи лише пайову участь у розвиток
соціальної та інженерно-транспортної
Русі».
– Нас із 237-ї гімназії з «Беркутом» ви- інфраструктури Києва. За цим докуменганяли, – ділиться Людмила Кирилець, го- том школи, садочки, поліклініки мають
лова батьківського комітету ліцею. – Чому зводитись за бюджетний кошт. А забудіти, які займають перші місця на між- довник, продавши покупцям квартир
народних олімпіадах з англійської, мате- красиву картинку з парками, школами,

В

садками і спортивними майданчиками,
робить вигляд, що він тут ні до чого.

Депутати шукають вихід
Завдячуючи Володимиру Гончарову, болюча тема набирає нового звучання. Депутат Київради активно взявся до відстоювання прав ліцеїстів, і бачить лише один
вихід із гострого соціального питання
– побудову нового приміщення. 12 березня 2015 року під час засідання бюджетної
комісії депутати підтримали пропозицію
створити робочу групу для ефективного
вирішення питання фінансування будівництва. Вже було проведено два засідання
і наявні результати роботи.
– Я твердо стою на своїй позиції – ми
маємо ефективно працювати, щоб знайти кошти для побудови – або з міського
бюджету, або за рахунок забудовника
«Київміськбуд», який зобов’язаний зводити об’єкти соціальної сфери, – акцентує Володимир Гончаров. – Вже підготовлено проект рішення про звернення депутатів Київради до Верховної Ради
та Уряду з пропозицією внести
зміни до частини сьомої статті
40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
щодо форми пайової участі замовника будівництва у створенні соціальної інфраструктури.
Головне – надати можливість
«Київміськбуду» робити пайові
внески не лише коштами, а й за
рахунок зведення запланованих
соціальних будівель.
Проект рішення після погодження відповідних комісій буде винесено на пленарне засідання Київради – на розгляд
депутатів. Гончаров розраховує на підтримку колег у вирішенні надважливого
питання.
Паралельно депутат підготував та озвучив на сесії запит до міського голови, чи
повною мірою ПАТ ХК «Київміськбуд»
виконав зобов’язання щодо будівництва
об’єктів соціальної сфери у Дарницькому районі Києва, передбачені проектом
забудови мікрорайонів Позняки та Осокорки.

Шлях попереду тривалий
У свою чергу, компанія «Київміськбуд»
запевняє, що свої зобов’язання щодо пайових внесків по забудові мікрорайону
виконала, і посилається на законодавство, яке регламентує зведення шкіл і
садочків за бюджетний кошт. На останньому засіданні робочої групи представники забудовника внесли пропозицію
щодо залучення додаткових коштів з
прибутку компанії.
– Ми пропонуємо частину дивідендів
компанії, які щорічно «Київміськбуд»

сплачує до міського бюджету, залучити на будівництво ліцею, – коментує
віце-президент компанії Андрій Джигіль. Тож робоча група наразі займається пошуком механізму залучення цих
ресурсів.
Голова Дарницького району Геннадій
Сінцов вважає, що будувати має «Київміськбуд».
– Коли з’явиться прецедент, що ми
таки змусимо забудовника виконати
зобов’язання за договором, можна
буде піднімати питання і по інших
незбудованих об’єктах соціальної сфери, яких у районі чимало.
Активісти батьківського комітету
ліцею розуміють, що шлях попереду
тривалий, але готові боротися за комфортне навчання дітей.
– Приємно вражена рішучістю депутатів, – коментує мама двох ліцеїстів Ольга Фролова. – Питання постає у заплутаній фінансовій схемі,
навряд чи скоро ми побачимо приміщення. Але надія є.

Ліцей на 22 класи за планом –
поруч з гімназією «Київська Русь»
ВІДГУКИ ІЗ СОЦМЕРЕЖІ FACEBOOK

OLGA FROLOVA
Спасибо Володимир Гончаров за активную
работу в этом направлении. Пока расслабляться рано – мы в начале большого пути.
От всех нас с вами потребуется четкая слаженная работа. ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ.
---------------------------------------------------------MAKSYM PHILIPPOV
Дуже чудова справа. Обіцяю інформ. підримку.
----------------------------------------------------------

ANATOLII VIAZOVCHENKO
Дуже дякую! Київміськбуд має відзвітувати перед депутатською комісією за виконання своїх зобов'язань із залученням
незалежного аудиту
----------------------------------------------------------

ВОЛОДИМИР КУПРІЙ
Справжня депутатська діяльність. +100%

Текст та авторство
повідомлень збережено

ВОЛОДИМИР ГОНЧАРОВ ОРГАНІЗУВАВ У СТОЛИЦІ ТЕНІСНИЙ ТУРНІР
У дні святкування 80-ї річниці Дарницького району Володимир Гончаров
сприяв проведенню відкритого чемпіонату України з настільного тенісу
«Київський каштан – 2015»
спортивній залі школи №239 («Логос») позмагатися за медалі зібралися близько ста
спортсменів від десяти до вісімдесяти років. Грали тенісисти з Білої Церкви, Миколаєва, Житомира, Прилук, Івано-Франківська.
Найстаршому учаснику тенісних баталій – 80 років. Олександр Нікітін є ровесником Дарницького
району.
– На моїх очах Дарниця будувалась, а зараз –
це найкращий район Києва, – щиро говорить сивочолий гравець. – Радий, що саме тут тенісний
спорт став масовим. Закликаю всіх грати в теніс, це корисно для здоров’я та довголіття. Бажаю організатору змагань Володимиру Гончарову численних перемог, і не лише спортивних.

У

Депутат, який досить вправно володіє ракеткою,
зіграв товариський матч із головою Дарницького району Геннадієм Сінцовим.
Президент Асоціації ветеранів настільного тенісу України, головний суддя змагань Петро
Василевський відзначив високий організаційний рівень чемпіонату.
– Це другий турнір за сприяння депутата, – розповідає суддя, – беруть участь спортсмени з усієї
країни, навіть чемпіони Європи і світу серед ветеранів. Для юних гравців цей чемпіонат – підготовка до міських і всеукраїнських змагань.
Переможці нагороджені дипломами, кубками, медалями та пам’ятними призами від депутата Київради Володимира Гончарова.

Тенісний спорт набирає в Дарниці
все більшої популярності
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ВЕЛИКА ДАРНИЦЬКА ТОЛОКА – АКТИВНІ КИЯНИ МАСОВО ПІДТРИМАЛИ ІНІЦІАТИВУ

Діти також долучились
до прибирання

У дні святкування 80-ї річниці
Дарниці по всіх куточках району
відбулись численні громадські
прибирання. Сотні киян підтримали екологічну ініціативу, аби зробити округ чистішим

Дарничани не лише прибрали
округ, але і познайомились
зі своїми сусідами

Текст
Юлія Покуль

СОТНІ ДАРНИЧАН

А

ктивісти району та місцеві жителі
гуртом прибирали забруднені території на подвір’ях багатоповерхівок, дитячих
майданчиках, збирали сміття біля водойранку стартувало прибирання дитячого
мищ, яких у Дарниці десятки.
майданчика, що на вул. Харківське шосе,
– У нашому районі багато літніх людей,
148-А. До доброї справи могли долучитися
які, на жаль, за станом здоров’я не змогли
усі бажаючі – необхідний інвентар для
приєднатися. Проте підтримали моральфарбування та озеленення майданчика
но, – розповідає активістка благодійного
надав депутат міської ради. Дітки не відфонду «Наш дім – Дарниця» Тетяна. – Ви б
ставали і допомагали дорослим зробити
бачили, як блищали їхні очі, коли я говогойдалки та гіррила, про суботник
Ірина Сидорова: «Тепер ми бачимо, ки чистішими й
у новому сквері біля
хто із мешканців готовий браяскравішими.
стадіону «Восход»!
ти участь в організації та проУ
результаті
Деякі з них усе ж
веденні заходів із благоустрою
не
просто
вдаловийшли і допомагамікрорайону»
ся зробити двір
ли, незважаючи ні
охайнішим, але і
на що.
краще познайомитися з сусідами.
Молодь і люди середнього віку активніше
– Тепер ми бачимо, хто із мешканців
підтримали ідею районної толоки. О 10-й

ВИЙШЛИ ПРИБРАТИ РАЙОН

готовий брати участь в організації
та проведенні заходів із благоустрою
мікрорайону, – зробила висновки керівник ОСН «Нова Дарниця-3» Ірина Сидорова.
– Добре, що наші депутати підтримують і допомагають.
Після гарної праці активісти пригощались смачною гарячою кашею та чаєм –
як знак подяки від депутата за активну
громадянську позицію та небайдужість
до району.
Активні жителі Дарниці не збираються зупинятися, і вже планують і надалі
організовувати спільні толоки у своїх подвір’ях і в місцях сімейного відпочинку.

Після гарної праці активісти
пригощались смачною гарячою
кашею та чаєм

ПОНАД 150 М3 СМІТТЯ ЗІБРАЛИ АКТИВІСТИ
«БУДУЙМО РАЗОМ УКРАЇНУ»
Громадська організація «Будуймо разом Україну» на чолі з Володимиром Гончаровим взяла активну участь у великій Дарницькій
толоці на честь 80-ї річниці Дарниці
Текст
Леся Шелест
рганізували прибирання на семи
ділянках 11-го округу: озері Жандарка, затоці Берковщина, прибудинкових територіях вулиць Анни Ахматової, 43,
Здолбунівська, 3-А, Княжий Затон, 17-Г, 12,
Сортувальна, 2. До активістів «Будуймо разом Україну» приєдналися сотні небайдужих
мешканців району.
– Сьогодні раненько встала, щоб не запізнитися на суботник, – завзято розповідає
Ганна Івахно, мешканка житлового масиву
Позняки, яка взяла активну участь у толоці на Жандарці. – Прибирали, підмітали,
назбирали каміння для квітника, який
плануємо облаштувати поблизу озера.
Дякуємо депутату за організацію. Будемо
влітку приходити сюди відпочивати.
До громадської екологічної ініціативи долучились вчителі та учні дарницьких шкіл.
Директор спеціалізованої загальноосвітньої
школи № 329 «Логос» Андрій Прутас залучив
до весняної толоки старшокласників, адже
неважка робота на свіжому повітрі дуже
добре впливає на здоров’я та самопочуття
молоді. Музиканти з Асоціації гармоністів
України заспівали для учасників спільного
прибирання українських народних пісень.
Усього активні дарничани прибрали і вивезли близько 155 кубометрів побутового
сміття та сухостоїв.
Була в активістів «Будуймо разом Україну»
своя «родзинка» – власноруч виготовили і
встановили десяток жовто-блакитних шпакі-

О

вень поблизу озера Жандарка. Володимир
Гончаров також встановив кілька будиночків для перелітних птахів, зазначивши:
– Дякую голові Дарницької райадміністрації, активним жителям району,
співробітникам комунальних служб і
КП «Плесо», працівникам закладів освіти, Асоціації гармоністів України, які
разом із нами так гарно відзначили ювілей нашого славетного району.

АКТИВІСТИ НА МІСЦІ ПРИБРАНИХ МАФІВ
ВИСАДИЛИ ДЕСЯТКИ ДЕРЕВ
За підтримки депутата Сергія Котвицького проведено озеленення району. Адже, на думку депутата, такий
подарунок до 80-річчя Дарниці є найкращим
азом із ініціативними мешканцями Дарниці, за підтримки депутата Київради Сергія Котвицького, в 12 окрузі по вулиці Гришка, 8-Б,
була проведена акція з озеленення району. Також на цій територій прибрали
три незаконно встановлені МАФи, та на
їх місці висадили більше п’ятнадцяти
великих дерев і понад двадцяти кущів,
які будуть радувати своїм цвітінням
мешканців району.
На спільну акцію з благоустрою округу вийшли депутати, співробітники Дарницької РДА, працівники комунальних
служб та, безперечно, самі дарничани.
– Такі акції з озеленення району ми
плануємо проводити постійно, також
я профінансував закупівлю дитячих
майданчиків та окремих елементів
до них, які будуть встановлені на початку літа за адресами: Вишняківська, 5, 5-А, 5-Б, 12; вул. Гришко, 8; вул.
Григоренка, 38-А; вул. Руденко, 10-А;
вул. Гмирі, 11; вул. Вишняківська, 7-Б;

Р

Володимир
Гончаров
власноруч
встановив
кілька
шпаківень

вул. Мишугі, 3-Б. По вулиці Ревуцького, 44-Б, буде побудоване баскетбольне поле з сучасним покриттям. Я не
тільки депутат, а ще й батько двох
дітей і вважаю, що діти це майбутнє
нації. Спорт є важливим елементом
у вихованні здорових дітей нашого
району, – зазначає Сергій Котвицький.
– Сьогодні я побачив, скільки небайдужих людей прийшло нам допомогти. Така ініціатива може стати гарною традицією Дарницького району.
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ЗЕЛЕНА ДАРНИЦЯ – НАЙУЛЮБЛЕНІШІ МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ

ДЕ ПРОВЕСТИ ВИХІДНІ У «СПАЛЬНОМУ» РАЙОНІ
Урбанізація міст і масова забудова сьогодні фактично не залишають киянам місць для відпочинку на природі. Все менше зелених зон лишається у «кам’яному» мегаполісі. «Районка» проінспектувала Дарницю на тему здорового дозвілля

СПІВАК ПОТАП: «ЛЮБЛЮ ПАРК
«ТАРАЩАНЕЦЬ»

У жителів мікрорайону Нова Дарниця
є чудовий парк «Таращанець». Там немає атракціонів і забав для малечі, але
для спокійного відпочинку і пікніків чудово підходить.
Добре провести час із родиною можна
й у Парку партизанської слави. Дарничани полюбляють влаштовувати пікніки у затишному місці, подалі від людей.
Проте редакція «Районки» нагадує, що
розводити багаття на території парку суворо заборонено – штраф від 34 до 102
грн.
А зараз відкриємо вам кілька цікавинок. У звичайних подвір’ях, наприклад,
на вулицях Ревуцького, 25-27, Тростянецькій, 47, просп. Григоренка біля будинку № 28 є прибудинкові скверики
з фонтанчиками. Ці невеликі витвори
мистецтва зводились на прохання ініціативних мешканців.

Активний відпочинок із дітьми

Потап з другом сім’ї Віталієм Блюміним,
чемпіоном УРСР з греко-римської
боротьби. Маленький Олексій Потапенко
часто гуляв у парку з чемпіоном.

НАРОДНА АРТИСТКА
ОКСАНА БІЛОЗІР: «ОБОЖНЮЮ
СПОСТЕРІГАТИ ЗА ДНІПРОМ»
більше п’яти років мешкала у
мікрорайоні Позняки, і це був
дуже гарний час. Я захоплювалась просторами і величчю Дніпра, любила прогулянки набережною. Зранку,
за філіжанкою ранкової кави на балконі багатоповерхівки, з задоволенням
спостерігала за могутньою річкою. Мій
молодший син пішов у перший клас
у Дарницькому районі. І хоча це було
давно, дякую за приємні спогади. Всім
дарничанам – вітання! Завжди рада бути
поруч із вами!

Я

Рибальство в межах району

Весело і спортивно провести дозвілля
з дітьми можна у Парку партизанської
слави (ППС), що на вул. Славгородській,
49. Парк являє собою сто гектарів зелених насаджень, десятки вимощених
доріжок, де діти можуть покататися на
самокатах, велосипедах, роликах. Хочете побігати крос? ППС – чудове місце
для вранішніх і вечірніх пробіжок. Є у
парку «тропа здоров’я», прогулюючись
якою можна не лише подихати чистим
повітрям, але й помилуватись природою довкола. У спекотну літню днину є
можливість поплавати у невеликих озерах на території парку.
«Родзинкою», яка приваблює дорослих і малечу від шести років, є мотузко-

вий парк пригод. Обов’язково побувайте
там із дітьми, ціни – від 50 до 150 грн,
проте такий відпочинок того вартий!
Також тут є безліч дитячих атракціонів: колесо огляду, різноманітні каруселі,
ціни яких не перевищують 25 грн.
У дарницьких парках «Позняки», що на
перетині вул. Драгоманова та просп. Григоренка, та ім. воїнів-інтернаціоналістів,
по вул. Вербицького, 30, можна активно
відпочити, катаючись верхи на конях,
коштуватиме це 30–50 грн, проїхатись на
електропотязі – 20–40 грн, пострибати на
батуті або надувних гірках – 30 грн, покататись на веломобілі – 20 грн.

Для любителів екзотики
У кожному районі, окрім красивих
парків і величі архітектурних будівель,
знайдеться місце, яке стане особливим.

Так, для любителів «екзотики» у мікрорайоні Позняки, на вул. Батурінській, серед
житлових будинків розташувалась так
звана «яма». Але це не проста яма зі звичайним для нас сміттям, це останній острівець селища Старі Позняки. Тут, посеред кам’яних джунглів, мешкає родина,
яка відмовилась обміняти свій скромний
будинок на комфортне житло в багатоповерхівці.
Тепер жителі навколишніх хмарочосів
заходять сюди у гості з дітьми як до зоопарку – тут можна погодувати кіз, гусей,
курей, поспостерігати за величезними
свинями.

дитинстві ми любили
відпочивати в парку
«Таращанець», у Новій
Дарниці. В цій гарній, затишній
місцині збиралося багато сімей
із дітьми, проводили вихідні на
свіжому повітрі. Часто для родинного відпочинку ми обирали Парк партизанської слави, де
біля озер влаштовували пікніки.
Доки дорослі лагодили на стіл,
ми з друзями грали у бадмінтон,
волейбол, а за гарної погоди купались у водоймищі. Можливо,
саме ті дитячі тренування стали поштовхом для подальшої
спортивної кар’єри – зізнаюсь,
окрім артистичної діяльності,
я займавсь водним поло, і став
майстром спорту з цього виду.

В

Сімейні прогулянки

Одним із найкращих у районі для спокійних прогулянок є парк «Позняки» –
такий собі острівець зелених насаджень
серед мегаполісу. Він з’явився зовсім нещодавно, але вже користується великим
попитом серед мам, які мешкають у багатоповерхівках мікрорайону Позняки.
Також із дитячим візочком можна прогулятись навколо озера Лебедине, погодувати з малечею каченят, влаштувати
сімейний пікнік або просто полежати на
траві, милуючись красою природи. Парк
приємно вражає зеленим ландшафтом,
де висаджено чудові квітники.
Візитівкою молодого парку донедавна
був світломузичний фонтан, вода якого
переливалась різними кольорами під
звуки класичної музики. Редакція «Районки» сподівається, що цьогоріч фонтан також запрацює, і дарничани знову
радітимуть такій красі.

Текст
Анатолій Шемет

І, нарешті, улюблена чоловіча забава – рибальство. У Дарниці багато
водних масивів, за офіційною статистикою в районі 32 водойми. Але
порибалити вам вдасться на семи –
озера Вирлиця, Лебедине, Позняки,
Срібний кіл, Сонячне, Небреж та в
Парку партизанської слави, а також
на затоках Дніпра. Деякі з цих водойм штучні, але усі придатні для
вдалої риболовлі, адже кількість
рибалок біля них постійно збільшується.
На всіх зазначених озерах є зручні
підходи до води. Рибалки говорять,
що водяться: карась, щука, плотва,
лящ і червоноперка, але секретів
риболовлі не розкривають. Кажуть,
що ловити треба вміти, а головне у
цій справі – витримка.

Покатушки на велику

У нашому районі є одна так би мовити офіційна велодоріжка, яка тягнеться від метро «Бориспільська»,
просп. Бажана, до вул. Дніпровської Набережної. Але це маршрут
по кам’яним джунглям, а от добре і
неспішно проїхатись можна навколо озера Лебедине, де є асфальтована доріжка і мальовничі краєвиди
довкола.
Звичайно, найкраще місце для
катання – наш улюблений Парк
партизанської слави. Коли не маєте
двоколісного коня, можете взяти в
оренду на території парку (орієнтир – готельний комплекс «Мисливський двір»), ціни – 50-100 грн/год.
У наступних номерах ми запропонуємо детальні велосипедні маршрути для любителів оздоровчої їзди.
Ласкаво просимо до Дарниці!
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ВТІКАЮЧИ З ДОМУ В ЛЕГЕНЬКІЙ СУКНІ,

ОЛЬГА ЛЕЛЕКА НЕ ДУМАЛА, ЩО ЦЕ
чі, підтримували коштами.
НАЗАВЖДИ
Відразу після приїзду Ольга Дмитрівна

Лише в Дарницькому районі
знайшли прихисток 17 000 переселенців із Донбасу. Люди полишали домівки у літньому одязі з
паспортами в руках. Ользі Лелеці
пощастило – волонтери зібрали
кошти на будинок у Полтавській
області, наразі вона з сім’єю залишає столицю
Текст
Анатолій Шемет

а спокійних часів Ольга Дмитрівна з
великою родиною мешкали у маленькому селищі Лисиче Амвросіївського
району на Донеччині. Доглядали за великим
фруктовим садом, мали чимале господарство.
Найбільше пані Ольга шкодує за декоратив-

З

ним розарієм, в якому власними руками
виростила десятки видів троянд.
Коли почалась антитерористична операція, Лелеки й не думали переїжджати. До
останнього сподівались, що все налагодиться, й онучка Вікторія піде першого вересня
до місцевої школи. Але час ішов і ставало
тільки гірше.
– У червні розпочались активні бойові дії,
почастішали бомбардування, тому залишатися у Лисичому стало просто небезпечно.
Ми зрозуміли, що школа навряд чи запрацює
у новому навчальному році, і ніякого миру
не буде, – пригадує жінка, ледь стримуючи
сльози.
Сім’я перебралася у Бортничі – Ольга
Дмитрівна, дві дорослих доньки, онука.
Чоловік, Микола Леонідович, працював на
залізниці, боявся втратити роботу, тож до
грудня 2014 року ще лишався у Лисичому,
наглядав за родинним будинком.
– На той момент вже нікого не випускали, тож він ледь вибрався, – говорить пані
Ольга.
У столиці вимушені переселенці оселилися у будинку родичів. Утікали з дому в
капцях і літньому одязі, встигли забрати
паспорти та речі першої необхідності.
– Ми зовсім не думали, що так все обернеться та доведеться залишити домівку
назавжди.
Кияни допомагали біженцям чим могли –
несли теплий одяг, кухонне приладдя, хар-

потрапила до лікарні з інфарктом – місяці перебування у нервовій напрузі далися
взнаки.
– Дуже вдячна персоналу стаціонару на
Червоному Хуторі за чуйне ставлення, –
розповідає жінка. – Як тільки дізнались
звідки я, намагались всіляко підтримати
та втішити.
Онуку Вікторію зарахували в одну з дарницьких шкіл. А, завдячуючи допомозі небайдужих киян, дівчинка змогла продовжити заняття бальними танцями в школі
«Кияночка» на пільгових умовах.
Днями родина Лелек «перелітає» вже на
постійне місце проживання на Полтавщину. У Лубенському районі сім’я за допомогою волонтерів придбала невеличкий будинок за 65 тис. грн.
– Дякуємо Богові та всім людям, які
нам допомогли зібрати кошти на домівку, – говорить Ольга Дмитрівна. – Ми вважали, що нас будуть сприймати з презирством, а отримали тепло та ставлення як до рідних.
Жінка любить землю, тож тішиться, що
є город, і вже зараз готується до сільськогосподарських клопотів – закуповує насіння, бульбу на висадку, мріє про новий розарій. Для Ольги Дмитрівни догляд за квітами
– відпочинок для душі. Вона намагається не
згадувати про пережите, адже відразу щемить серце за рідною землею. Жінка розуміє, що навряд чи буде вороття, але молиться, щоб все скоріше скінчилось.

ПУНКТИ ЗБОРУ ГУМАНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ
У Дарницькому районі силами
громадських активістів облаштовано збір допомоги для учасників АТО.
Так, усі небайдужі дарничани можуть надати допомогу за адресами:
вул. Кошиця, 11,
вул. Вербицького, 9-І,
вул. Харківське шосе, 176-Г,
вул. Дяченка, 20-А.
Спільно з волонтерською радою
Дарницького району відкрито додатковий пункт прийому гуманітарної
допомоги для військових у зоні АТО
та постраждалих мирних мешканців Донбасу. Теплий одяг, медикаменти, продукти харчування чекаємо за адресою:
вул. Княжий Затон, 16-Д (громадська приймальня депутата Володимира Гончарова), з 10:00 до
18:00.

ВАКАНСІЇ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ЗІ СХІДНИХ ТА ПІВДЕННИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
Шановні кримчани, мешканці східних областей України! Редакція «Районки» звертає ваше увагу на те, що в Дарницькому
районному центрі зайнятості працює гаряча лінія – тел. (044) 567-60-97

ПРОМИСЛОВІСТЬ

ОФІС (ОПЕРАТОР, CALL-CENTER)

Підприємство «Гаврилівські Курчата» у зв’язку з введенням в експлуатацію нових виробничих потужностей,
що виробляє м’ясо птиці та знаходиться у Київській
області, потребує додаткової робочої сили. Запрошують на роботу переселенців зі східних та південних
регіонів країни за такими спеціальностями: Вантажник; Водій автомобіля (категорія «Д»); Електрик 3 гр.
допуску; Завідувач птахоферми; Лікар ветеринарної
медицини; Оператор інкубаторію; Підсобний робітник
цеху забою птиці; Підсобний робітник по відлову птиці; Прибиральник виробничих приміщень; Птахівник;
Слюсар-ремонтник; Тракторист (категорія «F»); Укладальник-пакувальник; Фахівець з якості.
Середній рівень заробітної плати складає 4-5 тис. грн.
Працівники доставляються до роботи автобусами
підприємства з найближчих населених пунктів, де
можна орендувати житло. У майбутньому працівники
можуть розраховувати на отримання службових квартир у будинку, який планує будувати підприємство в
с. Гаврилівка.
Контактний телефон підприємства: (044) 593-67-35

Компанія «АкваМаркет», у звязку з активним розвитком,
запрошує на роботу співробітників у відділ по роботі з
клієнтами. Пропонують постійну цікаву роботу в дружньому колективі, з офіційним працевлаштуванням та
стабільним прибутком. Заробітна плата від 3000 грн. +
бонуси, повна або часткова зайнятість, місце роботи 5-7
хв. від станції метро «Позняки». Основні обовязки: телефонні дзвінки по базі данних, консультування клієнтів
про послуги компанії, прийом замовлень. Вимоги до
кандидатів: бажано мати досвід роботи в продажах по
телефону, комунікабельність, цілеспрямованість, здатність швидко навчатись, бажання працювати і заробляти. Контактні телефони: +38 (050) 380-98-95, +38 (067)
487-48-91, +38 (093) 376-87-67; http://aquamarket.ua/

УЛЮБЛЕНА ДАРНИЦЯ – ФОТОФАКТ

БАЖАЄМО УСПІХУ!
*** ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ: ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО НАЯВНИХ
ВАКАНСІЙ МОЖНА НАДСИЛАТИ НА АДРЕСУ
DAR.RAYONKA@UKR.NET.

#великдень #писанки #київ #дарниця
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Тема сьогоднішнього випуску – Великдень.
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