ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ ВІД ВО «СВОБОДА» ОЛЕГА ЧЕРНЕЦЬКОГО

91-ий територіальний виборчий округ, Святошинський район

ШАНОВНІ
СВЯТОШИНЦІ!

«

Ситуація, яка сьогодні склалася
в нашому місті спонукає нас прискіпливіше стежити за діяльністю
представницької та виконавчої
влади. Численні проблеми, породжені неякісною роботою КМДА всі
ми відчуваємо на собі. проблеми
в сфері ЖКГ, корупційні скандали,
необґрунтовані ціни на проїзд і комунальні послуги, знищення життєвого простору, транспортний
колапс, втрата відчуття безпеки
на вулицях… На ці та багато інших
проблем скаржаться мешканці Святошинського району, які відвідують нашу депутатську приймальню на вулиці Ірпінській, 63/5.

«

В

жовтні 2015 року під час місцевих
виборів ви довірили мені та Прохорові Антоненку представляти ваші
інтереси в Київській міській раді.
Можу сказати, що цей мандат ми
намагаємося використовувати максимально
ефективно та виключно у ваших інтересах. На
відміну від чиновників та представників провладної більшості, ми не ділимо киян на «своїх»
чи «не своїх» виборців. Наша ціль – забезпечити сталий розвиток столиці й захищати інтересів її мешканців.
Депутат Київради одноосібно не розпоряджається коштами міського бюджету, не ремонтує будинків та не будує мостів. Проте він має
повноваження від імені громади вимагати від
виконавчої влади забезпечення ваших прав,
інтересів та потреб. Депутат – це ваш інструмент. Від того, на скільки активно ви його використовуєте, напряму залежить, на скільки він
ефективний у своїй роботі. Якщо цей інструмент затребуваний вами, він принесе користь
вашому будинку, кварталу, району - нашому

місту.
Хочу подякувати за те, що ви активно використовуєте ці можливості., Я повсякчас виступаю
за те, щоби ви робили це дедалі активніше: отримували консультації, допомогу в роботі з комунальними службами, в тиску на чиновників,
які часто не виконують свої обов’язки належним чином, залучали до вирішення різного
роду проблемних ситуацій,. Часто саме депутат Київради може ефективно вирішити певний конфлікт, який створює соціальну напругу.
В цьому випуску я звітую про три роки роботи на посаді депутата Київради. Звісно, критерії оцінки цієї роботи різні. Профільні громадські організації звертають більшу увагу на
числові показники: кількість звернень і запитів,
кількість зустрічей з громадою тощо. Ми ж надаємо перевагу якості.
Кожного року наша фракція публічно звітує
в кожному районі столиці. Ми безпосередньо
спілкуємося з громадою, надаємо статистичні
дані та інформуємо про проблеми, які вдало-

ся вирішити по суті, тобто як ми робимо життя
в Києві трішки кращим.
В газету, яку ви тримаєте в руках, вдалося вмістити небагато інформації порівняно зі
справжнім об’ємом роботи.
Те що нам вдалося – це робота не лише
депутата, а цілої команди. Помічники в приймальні та Київраді, активісти «Свободи», які
інформують про нашу діяльність та беруть
участь в акціях, зрештою, це ви самі. Чимало
ми робимо спільно з депутатом Прохором Антоненком. Ми впевнені, що лише спільними
зусиллями ми з вами можемо створити краще
майбутнє.
Ми чекаємо на ваші пропозиції та питання,
ставайте прихильниками ВО «Свобода» долучайтеся до наших акцій та проектів. Давайте
творити майбутнє разом!
Щиро ваш, Олег Чернецький, депутат
Київради ВО «Свобода», 91-ий округ (Святошинський район)

вирішені
проблеми

91-ий округ – один з найбільш специфічних в Святошинському районі. В основному це спричинено його
географічним розташуванням та неоднорідною інфраструктурою. Щільно заселений житловий масив,
приватний сектор із індивідуальною забудовою, розкидані вздовж Житомирського шосе заселені острівки та вулиця Бударіна, відрізана від решти міста і
забута столичною владою. Скрізь є як однорідні проблеми, так і свої унікальні. Ми розповімо які з них вдалося вирішити, а також про ті, над вирішенням яких
продовжуємо працювати.

ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ ВІД ВО «С
91-ий територіальний виборчий

Цей звіт стосується не просто моєї роботи як депутата
що робить ціла команда людей. В подальшому буде викорис
належну шану моїй команді, яка не просто допомагає мені з
всього того, що ми разом робимо. Без них нічого з того, пр

НЕЗАКОННЕ БУДІВНИЦТВО
НА ВУЛ. ВЕРХОВИННІЙ 80 Б

П

ісля того, як у вересні
2015 року до нас звернулася громада через будівництво, яке
розпочав
приватний
ВНЗ «Київський міжнародний універ-

хами підземного паркінгу і називає це
«гуртожитком для студентів».
Ми підготували, зареєстрували та
добилися прийняття рішення Київради, яке позбавило забудовника прав

РЕМОНТ ДОРІГ МІКРОРАЙОН
«СЕЛИЩЕ ЖОВТНЕВЕ»

ситет», нам вдалося виявити значну
кількість порушень законодавства та
містобудівних норм. Забудовник під
виглядом «реконструкції» збирається
будувати 18-поверхівку з 2-ма повер-

на земельну ділянку, на якій він мав
будувати. Після цього відбувалася
довготривала судова тяганина, примушування столичної влади на чолі з
міським головою втрутитися в ситуацію, численні акції громадської непокори та конфлікти із корумпованою
депутатською більшістю на земельній
комісії Київради, яка намагалася повернути забудовникові землю. Завдяки спільним зусиллям громади, депутатам і активістам ВО «Свобода»
це вдалося зупинити, хоча від своїх
намірів влада не відмовилася.
Крім того, ми добилися відкриття
кримінального провадження проти
КНДІСЕ (орган, який проводить судові експертизи) через підготовлений,
на нашу думку, з ознаками корупції
висновок, на основі якого забудовник добивався в судах скасування рішення Київради з приводу землі під
забудовою. Тема набула резонансу і
журналістське розслідування про цю
скандальну забудову навіть стало
призером престижного конкурсу ім.
Василя Сергієнка.
На сьогодні роботи припинені і не
здійснюються
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ікрорайон «селище Жовтневе» також сильно
страждає від байдужості виконавчої влади. Інженерної інфраструктури як такої немає, хоча розташовано мікрорайон в густо заселеній частині Святошинського району і межує він із численними
багатоквартирними будинками та знаходиться майже впритул до
Великої окружної дороги. Незадовільний також стан міжквартальних
проїздів і тротуарів.
За нашими зверненнями тут було здійснено поточний та середній
ремонти асфальто-бетонного покриття за наступними адресами:
вул. Міжнародна;
вул. Мельника, перетин вулиць Мельника та Юрія Клена;
перетин вул. Мельника та Глієра;
перетин вул. Клена та Петра Дорошенка;
перетин вул. Глієра та Петра Дорошенка;
перетин вул. Блока та Петра Дорошенка;
перетин вул. Москворіцької та Жмеринської.
Загалом обсяг нагальних потреб щодо ремонту покриття між
квартальних проїздів, тротуарів, водостоків тощо в мікрорайоні
суттєво більший. Крім того, часто викликає питання до якості робіт,
які проводять комунальні служби.
Під час формування Бюджету та ПЕСР міста Києва на 2019 рік
ми будемо ініціювати включення цих потре і їх задоволення за рахунок бюджетних коштів

О «СВОБОДА» ОЛЕГА ЧЕРНЕЦЬКОГО

чий округ, Святошинський район

ата Київської міської ради. Тут зібрано інформацію про те,
користовуватися слово «ми», не «я». Це дозволить віддати
мені здійснювати представницькі повноваження, а є душею
о, про що ми розповімо, не було би можливо.

ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ НАВКОЛО
НАРКОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ

З

а розпорядженням Київської міської державної
адміністрації № 406 від
08.04.2014 року будівлю
по вул. Чорнобильській,
13-б було передано в управління
наркологічної клініки «Соціотерапія». Мешканці прилеглих будинків
дізналися про це лише в 2016 році.
Питання було дуже соціально
дражливе і мешканці прилеглих будинків обурилися тим, що представники влади не запитали їхньої думки. Ми разом з іще одним депутатом
Київради від ВО «Свобода» в Святошинському районі Прохором Антоненком винесли це питання розгляд
Комісії Київради з питань охорони
здоров’я та соціального захисту. В

ході обговорення було встановлено,
що чиновники КМДА, які займали-

НОВИЙ ПАРК ВІДПОЧИНКУ НА СВЯТОШИНІ
5 лютого 2018 року мною разом з Прохором Антоненком було зареєстровано
проект рішення про створення парку відпочинку біля озера «став № 14» в Святошинському районі.
Земельна ділянка в районі Проспекту
перемоги № 133-135 та вулиці Живописної, що на Святошині, використовується
місцевими мешканцями для відпочинку.
В травні 2017 року тут було вирубано
десятки здорових дерев. До мене та до
Прохора Антоненка звернулися місцеві
мешканці з метою захистити ділянку від
подальшої вирубки дерев та знищення
життєвого простору.
В травні 2017 року КП «УЗН Святошинського району» було знищено десят-

ся питанням пошуку приміщення не
розглянули жодної альтернативи і,
що найголовніше, не провели роз’яснювальну роботу серед місцевих
мешканців. При цьому, чиновники зі
Святошинської РДА почали тиснути
на громаду і звинувачувати в нелюдському ставленні до хворих.
Представники влади, судячи з
озвученої ними інформації, навіть
не намагалися розглянути кілька
варіантів, які були би в першу чергу прийнятні для хворих, для яких у
вказаному приміщенні не було жодної інфраструктури та можливості
спокійно лікуватися.
В решті решт було прийнято рішення доручити КМДА знайти інше
приміщення і забезпечити належні

умови для хворих. Таки чином спала,
соціальна напруга, що була спричинена діями чиновників

РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

ки дерев біля озера. Зроблено це було
задля встановлення об’єктів торгівлі.
Нами було підготовлено та скеровано
звернення до поліції з вимогою відреагувати на вирубку дерев. За даним фактом було порушено кримінальне провадження.

Зношений житловий фонд – це з головних проблем мешканців Києва. Не зважаючи на те, що виконавча влада намагається
перекласти власну соціальну відповідальність на киян, ми все
ж намагаємося вибивати кошти на ремонт будинків та інженерних мереж. Робимо це в процесі розгляду Бюджету міста Києва
на кожен плановий рік і в рамках кожного коригування бюджету,
яких протягом року відбувається не менше трьох або чотирьох.

Святошинці стверджують, що деякі
дерева за певний час перед вирубкою
були свідомо пошкоджені, але більшість
з них залишається в нормальному стані.

Варто пам’ятати, що депутат Київради не є розпорядником
коштів бюджету міста і головна відповідальність лежить в даному випадку на Святошинській РДА та КМДА, які є розпорядниками коштів. Депутат Київради має повноваження звертатися з
відповідними вимогами щодо ремонту того чи іншого будинку,
контролювати хід виконання робіт та вимагати інформацію, яка
стосується цього питання.

Вони шість разів намагалися викликати поліцію. Патруль чекали близько
трьох годин. Приїхавши на місце, поліцейські відмовилися викликати слідчу
групу.
Місцеві мешканці зібрали близько тисячі підписів
за проект рішення про створення парку та вимагають
від влади як найшвидшого
його прийняття.
2 жовтня 2018 року
київська міська рада підтримала рішення про надання зазначеній ділянці
статусу парку відпочинку.
Тепер на черзі робота щодо
втілення цього рішення в
життя

За нашими зверненнями в 2016 році виконано роботи з поточного ремонту покрівлі будинку на вул. Верховинній, 80; ремонт інженерних мереж на Котельникова, 89.
В 2017 році за нашими зверненнями в будинку на вул. Львівська, 59 А, на технічному поверсі здійснено заміну частини зливостічної мережі, ремонт мереж ГВП, ХВП, ЦО, каналізації; в
будинку на вул. Ушакова,6, здійснено поточний ремонт ліфта.
В 2018 році вдалося домогтися виділення коштів на капітальний ремонт внутрішньо-будинкових мереж в будинках по вул.
Ушакова, 12, та Ушакова,14. На час підготовки звіту поки що
не здійснені.
Загалом під час процесу формування бюджету на кожен рік,
а також коригування діючого бюджету, ми щоразу подаємо заявок на здійснення ремонтних робіт на понад 10 мільйонів гривень
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в процесі вирішення

На території 91-ого округу існує багато інших проблем, робота щодо вирішення яких досі триває.
Часто це пов’язано із багатьма ускладненнями, які виникають в процесі. Іноді це судова тяганина,
іноді опір чиновників або відверте затягування часу уповноваженими органами.
ченко. Я, як депутат Київради
СКАНДАЛЬНА ЗАБУДОВА НА
разом з ПрохоЛЬВІВСЬКІЙ/ЖИВОПИСНІЙ
ром Антоненком
та Святославом
лизько року мешканКутняком подаці Святошино відстоли проект рішення про розірвання
юють свій життєвий
договору оренди землі з недобропростір у протистосовісними забудовниками. Цим же
янні із забудовником,
проектом передбачається ство«тітушками», поліцією, яка їх порення скверу замість скандальної
криває, або й діє замість них та
забудови. Крім того, наші активісти
представниками столичної влади,
і депутати стали на бік громади
які захищають інтереси тітушкопід час протистояння з найманими
водів.
бандитами, які кілька разів вчиняли напади і провокації проти мешМова йде про незаконне будівканців прилеглих будинків.
ництво на перетині
вулиць Львівської
та Живописної, яке
стало одним з найбільш скандальних
у Києві. Забудовник
ІБК
«Центробуд»
протягом 2017-2018
років намагався силою здолати опір
громади, яка протестує проти будівництва через низку
порушень законодавства та містобудівних норм.
Будівництво несе пряму загрозу руйнації одного з прилеглих
На допомогу їм в цьому прийшбудинків (Львівська, 59), а також
ли депутати Київради та активісти
історичної пам’ятки – особняка
ВО «Свобода», а також народний
Дьякова, розташованої на вул.
депутат від «Свободи» Юрій ЛевЛьвівській, 80.
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ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ ОЛЕГА ЧЕРНЕЦЬКОГО:

В червні 2018 року провладна більшість Київради на чолі з
партією «Солідарність» провалила
голосування за розірвання договору із забудовниками. Крім того,
влада намагалася відхилити наш
проект, проте побоялася громади,
яка була присутня в кулуарах. Подальші спроби поставити проект
на голосування зустріли шалений опір депутатів практично всіх
фракцій Київради, окрім звичайно,
«Свободи».
Боротьба навколо цього питання
досі триває. Проект рішення про
розірвання договору із забудовником досі перебуває на розгляді
Київради і для того, щоб його таки
було прийняти, громада у вирішальний момент має мобілізуватися і натиснути на депутатів від
влади. Від цього залежить збереження життєвого простору святошинців

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ВУЛИЦІ
БУДАРІНА
Триває робота з вирішення проблеми із постачанням тепла до
будинків на вул. Бударіна. Мікрорайон ізольований від решти міста
і постійно потерпає від проблем із
житлово-комунальною інфраструк-

турою. Влада не поспішає йти на
зустріч маже 2 тисячам мешканців.
Нами було ініційовано виділення 15,5 млн. гривень на необхідну
реконструкцію тепломереж, проте
влада вирішила розпорядитися
цими коштами інакше, змусивши
місцевих мешканців ще довше чекати на вирішення проблеми.
Поки відбувалося затягування
процесу, проект, за яким мали бути
здійснені роботи застарів у частині
фінансового обґрунтування. Нами
було ініційовано зміну виконавця
робіт та розпорядника бюджетних
коштів по проекту, так як робота
попередніх виконавця і розпорядника була незадовільна. Також
вирішено питання коригування кошторисної документації з метою
виділення коштів з міського бюджету на виконання реконструкції
тепломереж Санаторію «Перемога», від яких так залежать будинки
на вул. Бударіна.
Крім того, мікрорайон страждає
від низки інших проблем: недостатня забезпеченість транспортом загального користування для сполучення з рештою міста; проблеми
із забезпеченням будинків водою;
відсутність зручної транспортної
розв’язки на виїзді на Житомирське шосе. Вирішенням всіх цих проблем ми так чи інакше займаємось

МАРШРУТИ ТРАНСПОРТУ:

для мешканців вул. Бударіна: автобус № 37 (до зупинки «пр.
Академіка Паладіна», потім 800 метрів у бік ст. М. «Академмістечко»)

АВТОБУС № 37
(21 ХВ)

вул. Ірпінська, 63/5 (вхід з двору будинку).

Приймальні дні: вівторок (з 11.00

до 18.00) та четвер (з 11.00 до
20.00).

для мешканців мікрорайону «селище Жовтневе»: автобус
№ 56; тролейбус № 39

Особистий прийом громадян
депутатом Олегом Чернецьким
здійснюється поза вказаним
графіком та виключно в порядку попереднього запису.

АВТОБУС № 56, ТРОЛЕЙБУС № 39
(8 ХВ)

Записатися на прийом, уточнити дату
і час прийому та інші питання можна за
телефоном: 099 371 90 89.

Друк: «Прес Корпорейшн Лімітед»

відповідальний: Чернецький О.С.

наклад: 5000

099 371 90 89

вул. Ірпінська, 63/5 (вхід з двору будинку).

