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Богдан Чорній був обраний депутатом Київської міської ради від Оболонського району на місцевих виборах 2020 року. Входить до політичної партії «УДАР Віталія Кличка», член постійної комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

БОГДАН ЧОРНІЙ
НАМ Є ПРО ЩО ЗВІТУВАТИ
Друзі, минув рік з часу проведення місцевих виборів. Завдяки ваші
високій довірі мені випала честь вперше представляти інтереси
громади Оболонського району в стінах Київської міської ради. Спільно з командою мера беру на себе відповідальність за проекти, які
розпочаті в районі та в столиці в цілому. Безумовно, рік роботи занадто короткий термін щоб реалізувати все задумане. Однак за
відведений час ми продемонстрували, що здатні ініціювати великі
інфраструктурні проєкти та доводити справу до кінця. Це і новостворений сквер на вул. Калнишевського, який громада вирвала з лап
забудовника, покинутий дитячий садок №224 на вул. Попова, процес
реконструкції якого ми домоглись запустити в 2022 році, подолали
20-ти річну бюрократичну тяганину і поставили будинок по вул.
Куренівська, 15-А на баланса міста, відреконструювали бювет на вул.
Вишгородська, 10, заклавши абсолютно нову артезіанську свердловину глибиною 270 метрів, заасфальтували прибудинкові території,
облаштували сучасні дитячі майданчики та багато іншого. І хоча не
все із заплановано вдалось вирішити, жодне із ваших звернень не
залишилось без уваги! Працюємо з ВАМИ і для ВАС!

ДИТЯЧИЙ САДОК № 224 НА ВУЛ. ПОПОВА, 7
Кожен, хто мешкає на Куренівці або
Пріорці, хоч раз чув про занедбаний
дитячий садочок #224 на вул. Попова, 7.
Цей навчальний заклад виховав не одне
покоління оболонців, але на сьогоднішній день садок знаходиться в аварійному
стані і занедбаний вже багато років.
Відновлення роботи комунального
закладу освіти – стратегічний напрямок
моєї депутатської діяльності впродовж
усієї каденції. Саме тому, розуміючи
величезний суспільний запит тут, на
Куренцівці та Пріорці, наша команда
безперервно працювала над найбільш
ефективним та якнайшвидшим рішенням щодо відновлення його роботи.
Всі великі звершення починаються з
маленьких кроків. Перше, що ми зробили – це навели лад з територією довкола
садочку. Враховуючи чисельні скарги
місцевих мешканців стосовно того, що
це місце стало фактично прихистком
наркозалежних осіб або безхатченків,

17.04.2021 наша команда провела
толоку, під час якої було вивезено тони
сміття, видалені зарослі бур’яну, зібрані
розкидані шприци та інший різноманітний мотлох з подвір’я. Окрім цього,
паркан довкола садочку був підсилений
спеціальною металевою огорожею та
додатковими решітками задля ускладнення доступу на територію та упередження нещасних випадків з підлітками.
Мною, як депутатом Київради, був
направлений запит до Інституту Генерального плану для проведення містобудівного розрахунку та прийняття
рішення стосовно того, який заклад
освіти потребує дана територія - чи то
дитячий садок, чи початкова школа.
Паралельно з цим, на засіданні комісії
КМДА наша команда ініціювала виключення ДНЗ №224 на Попова, 7 з переліку
об‘єктів, де буде проведений інвестиційний конкурс на будівництво приватного навчального закладу (Розпоряд-

ження КМДА від 28.08.2021 №1841).
Жорна бюрократичної машини працюють повільно, але тут, на вул. Попова, 7,
завдяки вірно прийнятим управлінським
рішенням наша команда спромоглась
зрушити справу з «мертвої точки» та
запустити процес відновлення саме
комунального закладу освіти. Визначили
замовника будівництва – Оболонську
районну державну адміністрацію. Включення об’єкту до програми соціально-економічного розвитку на 2021-2023
дозволить залучити 17 млн грн на проектування та перший етап будівельних
роботи.
Завдяки співпраці ініціативної громади з міською владою нам вдалось досяг-

Встановлення теплових лічильників
Напередодні опалювального сезону на
адресу приймальні надходять десятки
звернень з проханням посприяти в
облаштуванні
теплових
лічильників.
Цифри в «платіжках» зростають, що б’є по
бюджету багатьох сімей, а зекономлені
кошти навпаки , могли б піти на утеплення
фасадів, заміну теплопунктів та інше. В
Оболонському районі одна з головних
проблем - зношеність ЖКГ, тому ми повинны постійно інвестувати кошти в її капіталь
капітальний ремонт і модернізацію.

За направленими зверненнями будуть
облаштовані лічильники тепла за
наступними адресами:
- вул. Маршала Малиновського, 7;
- вул. Маршала Тимошенка, 2,6 ;
- пл. Оболонська, 3;
- просп. Оболонський, 10-А, 16-Б,
16-Е, 18-А, 18-Б, 34-А;
- вул. Попова, 5, 11;
- вул. Північна, 48, 50;
- вул. Вишгородська 46, 46-А, 48, 52.

ти
перших
зрушень,
відтепер
відповідальність мене та моєї команди –
завершити будівництво нового сучасного закладу освіти, який виховає не одне
покоління оболонців, серед яких
майбутні вчителі, спортсмени, науковці,
які прославлять наш район по всій
Україні та далеко за межами нашої
держави.

БОГДАН ЧОРНІЙ
Відновлюємо бювети
У столиці необхідно відновлювати
бюветні комплекси. Саме такий висновок я зробив, провівши комплексний
аудит ЖКГ району і виділивши для себе
стратегічні напрямки над якими я буду
працювати в першу чергу, один з яких забезпечення безкоштовною питною
водою мешканців Оболоні.
Відновлення бюветних комплексів технологічно складний процес, який
включає в себе геодезичні вишукування,
проєктування і нарешті безпосередньо
саму реконструкцію. Реконструкцію там,
де це можливо, а там, де раціональніше
пробити нову свердловину – зробити її.
Один з таких бюветів знаходиться в
мікрорайоні Пріорка, на вул. Вишгородська, 10, де протягом багатьох років
жителі вимушені відмовляти собі можливості вживати чисту, «живу», а головне
безкоштовну воду. Ми підійшли до його
відновлення комплексно - замість

поточного ремонту за моїм бюджетним
поданням до програми соціально-економічного розвитку на 2021-2023 роки
буде проведене буріння абсолютно
нової артезіанської свердловини глибиною в 270 м! На місці старого бюветного
комплексу вже працюють підрядні
організації, замовник реконструкції –
Київводфонд, незабаром планується
відкриття.
Реконструкція бювету – перший і
центральний об’єкт, довкола якого
розпочнеться благоустрій зелених зон
вздовж вул. Вишгородської аж до вул.
Резервної, де за рішенням Київради
створені маленькі «кишенькові» сквери,
які є частиною концепції «Нового
Оболонського двору». За двома іншими
адресами, проспект Героїв Сталінграда,
14/16; проспект Оболонському, 14-б
триває розробка проєктної документації,
роботи розпочнуться в 2022 році.

За рік, що минає:
Богдан Чорній: «Кожного дня я проводжу зустрічі із мешканцями Оболоні. Вони ставлять мені тисячі різноманітних
запитань, а коли я даю відповідь - погоджуються, заспокоюються, а інколи сперечаються. Зазвичай люди розповідають про те, що їм болить. Хтось називає це проблемами, але
для мене кожна проблема - це завдання. Завдання, яке
можна і треба вирішувати»

Встановлюємо нові дитячі майданчики
За моїми бюджетними поданнями в
цьому році було облаштовано 16
нових дитячих майданчиків за адресами: площа Оболонська, 5, просп.
Оболонський, 16-Б, вул. М. Тимошенко, 11-А, вул. Автозаводська, 81,
вул. Вишгородська, 54-Б, просп.
Маршала Малиновського, 27/23,
вул. Попова, 17, вул. Агрегатна, 2,
вул. Мукачівська, 5-А, вул. Макіївська, 2, вул. Івашкевича, 3, вул. Дубровицька, 8, вул. Макіївська, 7, вул.
Вишгородська, 36-А, вул. Полярна,
8-Е, Попова, 11.

Асфальтуємо міжбудинкові проїзди
В цьому році було проведено
асфальтування прибудинкових територій за наступними адресами: вул.
Автозаводська, 71-77, 87-А-89; 21-А,
27-В, 7-Б, 89-А; вул. Вишгородська,
14, 46; вул. Героїв Дніпра 12, 12-А,Б,
75; вул. Йорданська, 17, 17-А; вул.
Казанська, 18; вул. Калнишевського,
1-А, 3; вул. Маршала Малиновського, 3-Б, 7.

Програма освітлення Куренівки та Пріорки

Оболонська набережна
Всі ми знаємо чудовий парк «Наталка»,
який гарно утримується і один з найкращих парків в Києві, що нажаль не скажеш
про Оболонську набережну, яка знаходиться буквально через дорогу від цього
місця. Це – частина території яка простягається від Північного мосту до вул.
Північної і вже понад десять років не
перебуває на балансі міста, адже забудовник Оболонських Липок, компанія
«Трест Київмісьбуд-1», збанкрутіла та не
встигла завершити її будівництво. У
вересні цього року разом з колегами ми
зареєстрували проєкт рішення щодо її
передачі на комунальний баланс, а
станом на сьогодні воно підтримане 86
депутатами Київради. Метою цього
рішення - постановка цнабережної на
баланс спеціалізованого підприємства
«Плесо» для утримання, прибирання та
ремонту цієї території. До комунальної
власності передані на облік елементи
благоустрою та гідротехнічні споруди, а
саме: водопідпірні та цегляні будівлі,
бетоні труби, тротуарні доріжки ін. В
подальшому передбачена капітальна
реконструкція променаду, яка включає

заміну старих паркових лав, світильників,
облаштування
комунальних
пляжів
обладнаних тіньовими навісами, душовими кабінами та спортивно-ігровим
обладнанням.
Окрім іншого, дякуючи журналістським
розслідуванням, громадськості стало
відомо, що частина місць загального
користування опинилася в приватній
власності. Це – маніпуляції так званих
«чорних реєстраторів», які користуючись
службовим положенням переписують
шматки комунальної землі спочатку на
утримання, а потім приватизують на
користь третіх осіб. Я, як депутат від
Оболонського району, цим рішенням
хочу припинити подібні маніпуляції з
комунальною власністю та навести порядок в нашому господарстві. Підкреслюю
– усі парки, сквери, набережні нашого
району повинні мати свого господаря в
ролі міста та належним чином утримуватись. Це – комплексне питання, яке
стосується громади усього району і стане
фундаментом для подальших змін набережної з занедбаної території на сучасний публічний простір.

За кошти депутатського фонду
лампи, обладнані датчиками руху,
встановлені в під’їздах за адресами:
вул. Вишгородська, 26\2, 30, 32\2,
10; вул. Дубровицька, 10; вул. Івашкевича, 3, 5, 10, 12, 14, 8А, 6; вул.
Автозаводська, 43, 39; вул. Попова,
11, 6; вул. Мукачівська, 6, 14; просп.
Оболонський, 16-Б.

Облаштовуємо під’їзди та дворовий простір
За кошти депутатського фонду:
- встановлені поштові скриньки за
адресами: вул. Прирічна, 37; просп.
Оболонський, 18-Б; вул. Боровиковського, 1-А; вул. Вишгородська,
10, 14, 18/2, 34/1, 38; вул. Казанська,
18; вул. Кирилівська, 170, 172; вул.
Попова, 3/5, 5; вул. Дубровицька, 8,
10; вул. Сокальська, 1; вул. Автозаводська, 11, 25-А, В, 39.
- закуплені водосточні системи за
адресами: вул. Кирилівська, 172;
вул. Вишгородська, 4, 36-Б, 16-А;
вул. Дубровицька, 12; вул. Сокальська, 11.
- придбані вулчині лави за адресами;
вул. Автозаводська, 11; вул.Героїв
Дніпра, 19; вул. Прирічна, 37; вул.
Пріорська, 11; просп. Оболонський,
5, 16-Б.

Підтримуємо заклади освіти
За кошти депутатського фонду:
- закуплені ролети для ДЮСШ №13.
- встановлене кодиціонерне обладнання в НВК № 157.
- придбані меблі (столи, шафи) для
музикальної школи №36.

БОГДАН ЧОРНІЙ
СКВЕР ЗАМІСТЬ ЧЕРГОВОЇ «СВІЧКИ»

Занедбані стежки порослі бур‘яном, моторошні зарослі, шприци, що валяются
прям під ногами - типова картина, яку ви могли спостерігати прогулюючись
вздовж вул. Петра Калнишевського ще декілька років тому.
Ця зелена зона площею майже в 1 га найближча на 5 будинків - справжній
острівець серед бетонних джунглів. Громада самотужки доглядала за територією,
зверталась до місцевої влади з проханням привести її до ладу, але там почули:
«коштів немає, чекайте». Та часу у людей не було, а кількість охочих допомогти в
облаштуванні зростала. Тож місцеві мешканці знайшли вихід самостійно - подати
ініціативу на розгляд Київради та створити сквер.
Наше знайомство з мешканцями, які виступають за зелений простір, розпочалося із запрошення на толоку в сквері. Я тоді був вражений енергійністю та наполегливістю організаторів, тому і не вагаючись підтримав цю ініціативу. Спільно з
громадою ми регулярно збирали та вивозили сміття, чистили територію від
чагарників, облаштували годівнички для птахів та навість встановили символічну
вуличну лаву на вході до скверу як підтвердження наших серйозних намірів.
Хочу наголосити: щоб щось збудувати в Києві в правових спосіб, треба пройти
тривалу та виснажливу бюрократичну процедуру, на яку інколи ідуть роки. На
відміну від попереднього скликання Київради, порядок створення зелених зон
змінився, і відтепер для того, щоб надати території офіційний статус, потрібно
відвести земельну ділянку в постійне користування Київзеленбуду, отримати
погодження екологічної, земельної комісії, і тільки після цього проголосувати
відповідне рішення на пленарному засіданні Київради.

Рівно один рік знадобився моїй команді для вирішення цього важливого питання
на окрузі. Громада чекала, дуже чекала. Об’єднані спільною ідеєю, ми пройшли
цей довгий шлях у цивілізований спосіб, без політичних маніпуляцій, провокацій,
погроз і саме головне, дотримуючись Закону. Хочу окремо підкреслити, що за
вказаною адресою буде облаштований саме сквер, а не чергова «свічка». Моя
позиція як депутата від Оболонського району чітка та безальтернативна - житлова забудова повинна бути забезпечена відповідною соціальною інфраструктурою:
новими школами, лікарнями, садочками, а не нести додаткове навантаження на
вже існуючу. Саме тому я вважаю, що усі фракції Київради повинні рухатись максимально швидко щоб прийняти Генеральний план і захистити наш район від будь
яких маніпуляцій з точки зору забудови, як наприклад прийняття ДПТ Мінського
масиву, яке я не підтримував. Деякі забудовники мають усвідомити, що пройшов
час гонитви за квадратними метрами, нехтуючи правами та потребами громади,
забудовуючи вщент ділянки без дотримання норм ДБН, смаку та здорового
глузду.
Зараз відчуваю задоволення від доведеної до кінця справи, адже на сьогодні
територія отримала офіційний статус зеленої зони. У сквері необхідно створити
комфортні умови для відпочинку місцевих жителів: спроєктувати сучасний
простір для дозвілля дітей, облаштувати прогулянкову зону, своєчасно доглядати
за зеленими насадженнями. Разом з мешканцями продовжуємо займатись благоустроєм, тривають виїзні наради, регулярно проводимо толоки. Великі речі починаються з перших маленьких кроків - важливо спільними зусиллями будувати
сучасну європейську столицю облаштовуючи якомога більше таких скверів поряд

Олена Гузій (член ініциативної групи місцевих мешканців): «Шлях довжиною в декілька років нарешті подолано - сьогодні ми святкуємо
створення ще одного скверу в Оболонському районі. З нетерпінням
чекаємо початку облаштування скверу».

БЮРОКРАТІЯ В УКРАЇНІ, АБО ЯК ЗРОБИТИ ПРИМАРНИЙ БУДИНОК РЕАЛЬНИМ

А чи знаєте ви, що в нашому районі є мешканці, які 27 років живуть у ніби своїх
оселях, але власними їх назвати не можуть?
Ця історія почалась ще у далекому 1994 році, коли будинок №15-А по вул. Куренівській, який знаходиться на балансі ПрАТ «ТОДАК», не прийняли до комунальної власності міста. Цей будинок як привид: ось він є, але керуюча компанія його не обслуговує, люди ніби мають у ньому квартири, але не можуть їх приватизувати.
Увесь цей час його мешканці б’ються об стіну бюрократії, але пробити її так і не
змогли. Купа запитів та листів в усілякі інстанції залишаються без відповіді. Люди залишись кинуті напризволяще з їхніми проблемами узаконення квартир. До того ж, вони
живуть у жахливих умовах, бо цей «нічийний» дім не має належного обслуговування.
Він вже у аварійному стані, його комунікації потребують негайної заміни, бо не сьогодні-завтра там просто може статись катастрофа.
Я добре запам’ятав цю зюстріч, адже вона була останньою під час моєї передвиборчої кампанії. Підіймаючись обшарпаними сходами з пліснявою на стінах, я не міг
повірити, що у 21 сторіччі тут, у столиці, люди можуть так жити, не через війну, не
через свою недолугість, а через банальну байдужість людей до чужих проблем. Я
вирішив для себе прикласти всі свої сили, аби нарешті тамтешні жителі дійсно відчули
себе людьми та змогли по-людськи жити у своїх оселях.
Тож коли ми отримали запит від колективу ПрАТ «ТОДАК» та мешканців будинку,
перше, що зробили, організували їм зустріч із тими посадовцями, хто безпосередньо
зможе допомогти: заступником голови КМДА Петром Пантелеєвим, керівництвом
Оболонської РДА Кирилом Фесиком та Олександром Цибульщаком, директором ДЖКІ

Дмитром Науменком, керівниками АТ «Водоканал» Сергієм Крушановським та КП
«Київтеплоенерго» В’ячеславом Біндом.
Нарешті справа зрушилась з мертвої точки. На зустрічі було прийнято принципове
рішення - цей житловий будинок якомога скоріше повинен бути переданий на баланс
комунальної власності м. Києва. Пройшовши довгий шлях, а саме купу паперової
роботи, десятки погоджень від різноманітних інстанцій під кінець року ми нарешті
змогли вселили людям надію – згідно розпорядження КМДА від 11.11.2021 №2343
будинок на вул. Куренівській, 15-А прийнято до комунальної власності м. Києва, а це в
свою чергу дозволить провести невідкладний ремонт інженерних мереж і регулярно
його обслуговувати. Відтепер люди зможуть приватизувати свої квартири, провести
ремонт в будинку та навести лад на прибудинковій території.
Під кінець року я приїхав з візитом до мешканців і був приємно здивований наскільки багато людей долучились до зустрічі. Для мене це – важливий показник, адже
таким чином я розумію що людям не байдужі зміни на краще і особисто я цьому дуже
радію. Залучаємо якомога більше людей до конструктивних змін та долаємо «мертві
точки» для жителів Оболоні!

Ірина Пекур: «Для всіх нас, мешканців будинку, це - найкращий подарунок
до Нового Року. Після багатьох років нарешті міська влада дослухалась до
наших прохань і вирішила проблему»

БОГДАН ЧОРНІЙ
Озеленнення Оболоні триває!
Радію, що в нашому районі є такі ініціативні люди. Облаштовуємо наші подвір’я
для мешканців за адресами:
- вул. Сім’ї Кульженків, 33-35 ОСББ
"Яскравий-1,2";
- просп. Оболонський, 5 (Анатолій
Лип’янець), 16-Б (Валерій Трухановський), 18-Б (Еліна Вірсавіна);
- вул. Автозаводська, 11 (Ольга
Могила), 15-А (Любов Бабій);

Запущений додатковий автобусний маршрут в
селище Водогін - метро Оболонь

- пров. Куренівський, 4 ДНЗ «ЦПОТД м.
Києва»;
- вул. Дубровицька, 8 (Анастасія
Гладуш);
- вул. Малиновського, 3-Б (Марк), 25
(ЖБК «Чайка»);
- просп. Героїв Сталінграду, 37 (Сергій
Миколайович);

Ольга Шевчук, ГО «Планета Водогін»: «Понад 2 роки ми зверталися до міської
влади, збирали підписи. І дякуючи злагодженій роботі Богдана Чорнія та його
команді ми втілити задумане»
Вікторія Акініна: «Величезна подяка за
таку ініціативу. Навесні чекатимемо на
зелені листочки на нових саджанцях.
Разом ми можемо все!»
- вул. Вишгородська, 26/2 (Вікторія
Акініна);
- вул. Івашкевича, 3 (Олена Яцела);
- вул. Мукачівська, 8 (ЖБК «Україна»);
14-A (Наталія);

Громада -це сила, а активна громада це
потужна стихія, що може перетворити
місце свого мешкання у прекрасний дім.
Продовжуємо працювати щоб змінювати
район на краще!

Встановлені «лежачі поліцейські»
Зазвичай, коли заходиш в типовий Оболонський двір, бачиш перед собою величезні будинки по 10-15 під‘їздів. В 70-ті роки район тільки будувався , тому будівлі
зводились не в висоту, а в ширину. В наш час, міжбудинковими проїздами рухаються десятки, а іноді сотні автомобілів за день, без жодного обмеження швидкості. На прохання місцевих мешканців були облаштовані засоби примусового
зниження швидкості за адресами:
- вул. Автозаводська, 15-А, 17, 87-А;
- вул. Маршала Малиновського 3;
- вул. Макіївська, 7.
Любов Бабій: «Роками мешканцями
вул. Автозаводська не вдавалося добитись від комунальних служб рівним
чином НІЧОГО: всі звернення ігнорувались, а на скарги приходили стандартні
«відписки». Дякую команді Богдана
Чорнія, яка не обіцяє а діє»

СКВЕР НА АГРЕГАТНІЙ - ЧАСТИНА КОНЦЕПЦІЇ
НОВОГО ОБОЛОНСЬКОГО ДВОРУ
Кияни справедливо скаржаться на відсутність зелених зон в деяких районах столиці. Особливо гостро ця проблема стоїть в спальних районах, де максимум зручностей
- це лава біля входу в під’їзд і бетонний дитячий майданчик між будинками. Ми
прекрасно розуміємо, що життя більшості громадян протікає в межах їхнього двору:
діти граються на дитячому майданчику біля будинку, дорослі хочуть позайматися
спортом, а пенсіонери виходять посидіти на лавці й подихати свіжим повітрям.
Дворовий простір має бути зручним та красивим!
Щоб доїхати до великого парку, людині потрібно витрачати час і кошти, а це не
зручно. Вирішити цю проблему можна створюючи прибудинкові, або "кишенькові"
сквери, які стануть прикрасою дворів і задоволенням для мешканців та гостей спальних районів». Один з таких скверів – сквер на Агрегатній, створення якого було
підтримано Екологічною комісією 14.07.2021 року. Він є частиною концепції «Нового
Оболонського двору», який в свою чергу є одним із пріоритетних пунктів моєї передвиборчої компанії, яка базується на створенні маленьких «кишенькових» парків
«Наталка» в середині житлових масивів, які стануть прикрасою дворів і задоволенням
для мешканців та гостей спальних районів. Мета цієї програми дати нове життя
безкраїм дворам Оболонського району, зробити зонування спільної прибудинкової
території багатоквартирних житлових будинків, що надасть змогу вирішити питання
паркування, збору та сортування сміття, освітлення, озеленення території, дитячих,
спортивних майданчиків, тренажерів. Всі перелічені об’єкти мають доповнювати
один одного і головне не розміщуватись на старих, зношених мережах.
Наразі триває процес відведення земельної ділянки КО «Київзеленбуд» задля
унеможливлення маніпуляцій з точки зору забудови окремих клаптиків прибудинко-

вої території. Дорослі з нетерпінням чекають того моменту, коли дорогою додому
можна буде насолодитися природою, ввечері вийти на прогулянку. Люди літнього
віку зможуть посидіти на зручних комфортабельних лавах та провести своє дозвілля в
тиші затінку. Дерева захистять їх від сонця влітку, взимку – від вітру. Мами завжди
матимуть облаштоване місце для відпочинку з немовлятами, а діти – сучасні спортивні майданчики для занять різними видами спорту. Ситуація з алко та наркозалежними
особами на Пріорці вражає, тому дітям подати правильних приклад, а молоді –с
творити усі умови та задля притоку соціально активного населення в район та покращення демографічної ситуації.
Пропоную слідувати кращому досвіду іноземних країн і створювати не просто
«зелене місто», а й затишне, комфортне, облаштоване. Має надію, що в мабутньому
всі роботи будуть проведені та ми переріжемо «червону стрічку» у новий київський
сквер. Не той, що в центрі міста або в урядовому кварталі. Той - що в спальному районі
- на Оболоні, на Пріорці.

Наталія Новікова: «Молоде покоління киян з радістю обирає здоровий
спосіб життя - сквер та спортивні майданчики. Облаштування двору
вдихне нове життя в депресивну територію»

БОГДАН ЧОРНІЙ
Дитячі канікули на свіжому повітрі
Організація дорожнього руху
з користю для здоров’я
на просп. Героїв Сталінграда, 2-Г
Останніми роками значно збільшився
потік автомобілів на проспекті Героїв
Сталінграду.
У киян і гостей столиці зростає інтерес
щодо візитної картки Оболоні - сучасного
парку Наталка. Людей приваблює
унікальна
атмосфера
набережної,
прогулюючись вздовж якої ви можете
відчути на собі всю велич та красу нашого
рідного району.
Однак, на окремих ділянках дороги, як
наприклад за адресою просп. Героїв
Сталінграду, 2-Г постійно утворюються
затори, у яких мешканці прилеглих будинків та відвідувачі парку стоять годинами.
Кількість автомобілів буде надалі збільшуватись, тому для уникнення заторів та
забезпечення зручного та безпечного в’їзду є необхідність у реконструкції зазначеної ділянки проспекту.
На прохання місцевих мешканців мною була ініційована виїздна нарада за участі
комунальної корпорації "Київавтодор", Департаменту транспортної інфраструктури
КМДА, патрульної поліції Києва на якій було прийнято рішення надати протокольне
доручення Центру організації дорожнього руху щодо перенесенням світлофорного
обладнання задля організації лівого повороту вглиб житлового масиву.
Таким чином ми попередимо нові ДТП та суттєво полегшимо транспортний потік,
адже водіям тепер не доведеться перетинати суцільну подвійну смугу, робити гак
біля Північного мосту задля того щоб зекономити декілька хвилин.
В здоровому тілі - здоровий дух! Саме з
такою ідеєю ми виступали, коли організовували безкоштовні тренування на каяках
для учнів шкіл #8, 157, ДНЗ «ЦПОТД м.
Києва». Фізичне виховання - дуже важли-

міжнародними призерами, або навіть
Олімпійськими чемпіонами.
Наразі працюю над тим, щоб залучити
ще більше дітей до нашої ініціативи, а
також над комплексним оновленням
спортивної інфраструктури в навчальний закладах та на прибудинкових територіях. Любов до спорту треба привчати
з дитинства. Юні спортсмени в захваті, і
я дуже радію цьому.

Юрій Буйницкий: «Питання організації розвороту дозволить скоротити трафік по проспекту Степана Бандери, що в купі з організацією руху на площі Сантьяго-де-Чилі зробить міський простір
більш зручним для мешканців»

ве в рамках організації освітнього процесу, адже загартовує характер та допомагає набути корисні навички. Як депутат
від Оболонського району хочу, щоб ми
виховали наступне покоління спортсменів, які стануть всеукраїнськими та

Тетяна Осадча, директор школи №8: «Діти отримали заряд енергії
перед новим навчальним роком, в новому навчальному році вони
будуть здобувати знання з подвійним натхненням».

Демонтовані гаражі без дозвільної документації

Кроновано дерева в 3 дитячих садочках
Безпека дітей під час організації навчального процесу - пріоритетний напрямок,
яким опікується наша команда. Під час зустрічей з колективами садочків та шкіл зверталась увага на санітарну обрізку аварійних дерев для упередження травматичних
випадків з дітьми. За дорученням були кроновані дерева в ДНЗ №598, 804, 593.

Ірина Шумарова, керівник ДНЗ №598 «Світлячок»: «Дозвілля
дошкільнят на вулиці дуже відповідальний процес - за ними потрібен постійний нагляд. Тепер батьки можуть бути спокійні за своїх
дітей - діти знаходяться в безпеці»

Під час зустрічей з місцевими мешканцями неодноразово підіймалось питання
благоустрою прибудинкових територій. В тому числі люди звертали увагу на
гаражі без дозвільної документації. Зазвичай вони використовуються не за
призначенням, не для стоянки транспортних засобів, а як пункти прийому вторсировини. Нашою командою був ініційован демонтаж таких незаконних гаражів на
Пріорці, в тому числі на вул. Макіївська, 9.

Ірина Компанець: «Завдяки демонтажу гаражів наша прибудинкова територія змінилась на краще - стала чиста та охайна»

БУЛО

СТАЛО

БОГДАН ЧОРНІЙ
ОСББ АБО ІНШИМИ СЛОВАМИ «ПРОЩАННЯ С ЖЕКом»
У цьому році в Оболонському районі було проведено близко 30 зустрічей з головами різних ОСББ/ЖБК та ініциативних груп будинків , що не мають створеного ОСББ та
взяті на «олівець» проблеми ЖКГ , що сьогодні у таких будинках існують:
- вул.Автозаводська 29-А ОСББ «Автозаводська 29А»
- вул. Автозаводська, 5-А ЖБК «Крістал-21»
- вул. Автозаводська 67, 71 ЖБК «Кристал-22»
- вул. Автозаводська 77, 79, 81 ЖБК «Квазар-13»
- вул. Вишгородська, 40/10 ЖБК «Темп-10»
- вул. Вишгородська, 48-Б ЖБК «Шовковик»
- вул. Героїв Дніпра, 12-Б ЖБК «Дніпро 12»
- просп. Героїв Сталінграда, 22 ОСББ «Славутич-22»
- просп. Героїв Сталінграда, 41 ЖБК «Арсеналець-19»
- просп. Героїв Сталінграда, 12-Є, 12-Ж ОСББ «Фаворит»
- просп. Героїв Сталінграда, 18-А ОСББ «Оболонська домівка»
- просп. Героїв Сталінграда, 12-Д «Арован»
- вул. Зої Гайдай, 7 ОСББ «Зої Гайдай 7»
- вул. Йорданська, 1 ОСББ «Йорданська-1»
- вул. Йорданська, 7 ЖБК «Печерський-11»
- вул. Йорданська, 11 ЖБК «Печерський-12»
- вул. Йорданська, 17 ЖБК «Хімік-4»
- вул. Йорданська, 9-Г ЖБК «Озерний»
- вул. Петра Калнишевського, 8 ОСББ «Яскравий 3»
- вул. Макіївська, 10Б ОСББ «Пріорка-10»
- вул. Маршала Малиновського, 11 ОСББ «Механізатор-4»
- вул. Маршала Малиновського, 25-Г ЖБК «Мікрон»
- просп. Оболонський, 16 ЖБК «Геолог»
- просп. Оболонський, 22-Б ЖБК «Оболонь-5»
- вул. Північна, 54-А, Б ОСББ «Кристал-5»
- пров. Попова, 5А ОСББ «Попова»
Більша частина нашого району - квартали старої житлової забудови 60-70тих
років. А це близько 900 будинків! І всього одна-єдина керуюча компанія на весь
район. Годі й казати про якість послуг, адже співробітники просто фізично не мають
можливості обслужити всю територію
Звичайно, люди нервують, лаються, дзвонять 1551. А там, де немає депутата,
людьми взагалі ніхто не займається – тому вони на зустрічах і обурюються усіма
проблемами: старі майданчики, незаасфальтованими внутрішньоквартальні проїзди, дахи що протікають, забиті зливові стоки і тому подібне.
На Оболоні переважають великі довгі багатоповерхові будинки. Як депутат від
Оболонського району я бачу своє завдання в тому, щоб давати людям альтернативу
у вигляді ОСББ – сучасному, а головне ефективному інструменту вирішення житлово-побутових проблем киян. Люди матимуть змогу особисто розпоряджатися
своїми коштами, і кошти з платіжок не будуть осідати на рахунках керуючої компанії,
а будуть повертатися у двір.
З іншого боку, в будинках типу 40-квартирних на Пріорці, де живуть суцільні
орендарі або пенсіонери, де створити ОСББ фізично неможливо, там уже я буду
максимально тиснути на керуючу компанію – як депутат з повноваженнями по
контролю за ресурсами, що виділяються. Щоб показати людям результат, оскільки
їм немає на кого більше сподіватися.
За рік роботи нам є про що звітувати: ми провели близько 30 зустрічей с головами
правліннь, допомогли в узгодженні проєктної документації теплових насосів для
ОСББ «Арован»; сприяли в асфальтуванні прибудинкових територій на вул. Автозаводська, 77,70,81; супроводжували проєкти ЖБК «Кристал-5»в програмі співфінансування 70/30 ЖБК «Квазар-13» та багато іншого. Моя приймальня постійно функціонує на вул. Йорданська, 7-А. Запрошую до тісної співпраці ініціативних мешканців
району: об‘єднуйтесь в ОСББ, розвивайте вже створенні - спільними зусиллями
будемо наводити лад в нашому господарстві!

Миколай Жук: «Завдяки юридичному супроводу питань ОСББ,
пов’язаних з житлово-комунальним господарством будинку, в
цьому році нам вдалось досягти суттєвих зрушень в благоустрої
прибудинкової території, а саме асфальтуванні дворів»

УНІКАЛЬНИЙ ПРОЄКТ СТОЛИЦІ - ТЕПЛОВІ
НАСОСИ ОСББ «АРОВАН»
Ще у 2019 році, Денис Кукса, голова
ОСББ «Арован», спільно з мешканцями
будинку, вирішили встановити систему
опалення з використанням нової автономної електроустановки теплових
помп (теплові насоси). Даний проєкт
пройшов за конкурсом по програмі
співфінансування, загальна сума вкладень - 3 млн. грн. Було закуплене та
встановлене обладнання, розроблена
проєктна документація та подана на
погодження.
Проте ДТЕК протягом 1,5 року не
погоджував проєкт, внаслідок чого
обладнання теплових помп фактично
простоює з 2019 року!

Денис Кукса: «Богдан Чорній, виступивши комунікатором між
монополістом ДТЕК та ОСББ протягом 1 місяця досяг компромісного рішення між ОСББ та ДТЕК. Підписано додаткові
угоди та отримано узгодження у ДТЕКа проектної документації
ОСББ «Арован»
Наразі досягнуто економії в оплаті за теплозабезпечення. Наприклад,
квартири площею 100 кв.м платять за тепло 800 грн/міс. Вся платіжка за
комунальні послуги до 2000 грн/міс.

Подарунки дітям
Напередодні новорічних свят
найбільш святкова атмосфера відчувається в колі дітей.
Дитячі спогади – це ті спогади, які
залишаються з нами на все життя. За
кошти
депутатського
фонду
закуплені смаколики для дітей в
дитячі садочки:
- ДНЗ №598 «Світлячок»
- ДНЗ №593 «Веселка»
- ДНЗ №321 «Квітночка»
- ДНЗ №804 «Радуга»
- ДНЗ №436
- ДНЗ №448
- ДНЗ №234 «Вогник»
Хочу привітати усіх діточок з Днем
Святого Миколая та побажати
гарного настрою та солодких свят!

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
АДРЕСА: ВУЛ. ЙОРДАНСЬКА 7А, 2 ПОВЕРХ

TELEGRAM

ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ 10:00 - 18:00
ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ДЕПУТАТОМ
2,4 П’ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ 15:00 - 18:00
ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ:
3 8 044 451-77-47, 3 8 097 588-98-05
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ:
chornii.obolon@gmail.com

FACEBOOK

