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Зроблено в 2017-му
Денис Москаль бореться за те, щоб у Програму соціально-економічного розвитку 
включали більше об’єктів з його округу. Велика кількість робіт фінансується з 
депутатського фонду та особистих коштів.
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ЗАСІДАНЬ КИЇВРАДИ 
ВІДВІДАВ ДЕНИС 
МОСКАЛЬ 
Мало хто з депутатів може 
похвалитися таким високим 
результатом!

ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ 
УХВАЛЕНО! 
Написані особисто та у 
співавторстві проекти рішень 
уже змінюють Київ на краще.

ЗВЕРНЕНЬ ПОДАВ ДЕНИС 
МОСКАЛЬ ЗА 2017 РІК
Тобто в середньому кожні два дні 
реєструвався новий документ. 
Звернення — це вимоги, 
пропозиції та скарги на діяльність 
органів влади з метою захистити 
інтереси виборця. 

ЗАХОДІВ В ОФІСІ
Разом ми святкували 
Масляну та День матері. З 
мешканцями Спеціалізованого 
будинку для ветеранів війни 
та праці відзначили День 
людей похилого віку. Раділи 
відкриттю майданчика в парку 
на вул. Котельникова, 26–32. 
Вітали призерів олімпіад — 
учнів школи № 40. Тішилися 
новими вміннями учасників 
клубу «Веселі долоньки». 
І багато інших митей живого, 
справжнього спілкування.

СВЯТОШИНЦІВ
із малозабезпечених сімей 
отримали матеріальну 
допомогу.  
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Запит — це вимога від депутата до органів влади вирішити певну 
проблему. Депутат пише запит, коли питання не було вирішене за 
допомогою звернення. Запити виносяться на сесію Київради, де за 
їх прийняття голосують депутати.ЗАПИТІВ

Робота Дениса Москаля та
його команди в цифрах

ПРАЦЮЄМО В 2018-МУ

Команда Дениса Москаля інформує, що захист 
інтересів виборців є пріоритетом на 2018 рік
2 лютого 2018 року Святошинська РДА ухвалила розпорядження № 55 «Про затвердження 
адресного переліку об’єктів для виконання робіт із капітального ремонту в 2018 році». 

Капітальний ремонт 
сходових кліток

вул. Верховинна, 7 
вул. Котельникова, 12
вул. Котельникова, 46
вул. Петрицького, 11
вул. Петрицького, 7
вул. Святошинська, 6
вул. Я. Коласа, 29

Капітальний ремонт 
інженерних мереж

вул. Верховинна, 34
вул. Котельникова, 26
вул. Петрицького, 7
вул. Святошинська, 18

Капітальний ремонт 
вхідних груп
вул. Верховинна, 5а  
просп. Перемоги, 93

Капітальний ремонт 
покрівлі

вул. Верховинна, 38/9
вул. Львівська, 12

вул. Героїв Космосу, 19а
вул. Героїв Космосу, 19в
вул. Котельникова, 2/14
вул. Котельникова, 25
пров. Святошинський, 2
просп. Перемоги, 89а

Облаштування 
ігрових майданчиків
вул. Верховинна, 8  10 
вул. Львівська, 14
просп. Перемоги, 89а

Облаштування 
спортивного майданчика

вул. Котельникова, 12

Капітальні ремонти

Загалом на проведення 
капітальних ремонтів
виділено 3670 тис. грн

Заміна вікон Облаштування ігрових та 
спортивних майданчиків

Загалом на облаштування 
дитячих та спортивних 
майданчиків виділено 
560 тис. грн

Загалом на заміну вікон 
виділено 1270 тис. грн
 

Перелік об’єктів 
постійно доповнюється.

Оновлену інформацію 
ми повідомимо.



2017 рік минув у нашій з вами спільній праці. Ваші звернення, 
ваші слова, сказані спеціалістам громадської приймальні та мені на 
особистих прийомах, — це головний інструмент змін, дороговказ 
для роботи.

Крок за кроком ми покращуємо умови проживання в будинках. 
Попри те що партія «Батьківщина» перебуває в опозиції до влади, 
спільними зусиллями нам вдається заміняти труби центрального 
опалення, ремонтувати дахи та інженерні мережі, встановлювати 
лампочки-економки та багато іншого. 

У 2018 році сподіваюся на ще більшу взаємодію. Є чимало 
планів, які варто втілити в життя. Разом ми зробимо наш район 
кращим, комфортнішим і доброзичливішим.

Спеціалісти громадської приймальні та я особисто завжди раді 
вашим зверненням, спілкуванню з вами, зустрічам віч-на-віч.

У ботанічному саду мають бути 
зелені дерева, а не бетонні 
джунглі

Представники Центру охорони довкілля 
помітили, що поруч із Національним 
ботанічним садом ім. М. М. Гришка ведуться 
будівельні роботи. Над історичним місцем 
і довколишньою природою нависла пряма 
загроза. Крім того, згідно з постановою 
Верховної Ради навколо ботанічного саду 
було створено 200-метрову охоронну зону, 
де заборонено щось будувати, а також не 
можна відвести ділянку. Отже, будівництво 
мало всі ознаки незаконного.

Активісти звернулися до Дениса Москаля, тому що знали про 
його досвід у захисті зелених зон Києва. І депутат відреагував: 
створив та очолив тимчасову комісію Київради, яка поставила 
за мету перевірити законність використання ділянок навколо 
ботсаду, розміщення там нерухомого майна та здійснення 
забудовних робіт.

Комісія, яку очолює Денис Москаль, почала боротьбу 
також з іншими незаконними забудовами довкола ботанічного 
саду. Уже відкрито кілька кримінальних проваджень щодо 
самовільного будівництва, зокрема на вул. Мічуріна, 44.

Така діяльність Дениса Москаля подобається не всім. 12 
жовтня 2017 року депутатові надійшов дзвінок на особистий 
номер. Під час розмови невідомий погрожував Москалеві 
й вимагав припинити діяльність комісії. Про факт тиску на 
громадського діяча було повідомлено відповідні органи. «Всі 
ці дзвінки з погрозами ми вже проходили, коли боролися за 
збереження Біличанського лісу», — прокоментував Денис 
Денисович у мережі Facebook.

Київська міська рада 14 вересня 2017 року з ініціативи 
Дениса Москаля ухвалила рішення про надання статусу скверу 
ділянці на вул. Львівській, 3. За це рішення Денис Москаль 
та активісти Святошинського району боролися понад п’ять 
років. Саме статус скверу допоможе захистити територію від 
небезпечної забудови.

На ділянці раніше був протитуберкульозний диспансер. 
І фахівці Національного інституту фтизіатрії і пульмонології 
застерігають від спроб забудувати територію. Адже це дуже 
небезпечно для мешканців району, особливо дітей.

Разом із тим земельна ділянка площею 1,79 га 
на вул. Львівській, 3 давно стала ласим шматком для 
недобросовісних забудовників. Уже кілька років коридорами 
мерії «гуляють» різноманітні інвестиційні проекти. Спочатку 
хотіли звести багатоповерхівку, потім приміщення під 
медичну установу.

Наприкінці року, вже після оголошення ділянки сквером, 
вийшло розпорядження КМДА про підготовку інвестиційного 
конкурсу на будівництво приватного медичного центру. Схоже, 
комусь дуже хочеться забудувати цю територію, всупереч 
здоровому глузду та попри значний ризик поширення 
туберкульозу.

Згаданий документ суперечить рішенню Київради та 
інтересам громади Святошинського району. Тому Денис 
Москаль підготував проект рішення про скасування 
розпорядження КМДА щодо підготовки інвестиційного 
конкурсу на будівництво.

Сквер має залишитися сквером! 

Адреса громадської приймальні:
вул. Депутатська, 4/6а (у приміщенні ЖЕД-8)

Ми працюємо з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00.
Щовівторка Денис Москаль проводить особисті зустрічі.

Попередній запис за номером
227-19-50

Відповідальний за друк Москаль Д. Д. Наклад 999 примірників. Виготовлено на власному обладнанні


