
ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
ДЕНИСА МОСКАЛЯ ЗА 2018 РІК 

(округ № 92, Святошинський район)



ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

СЛОВО МЕШКАНЦЯМ

  «Нашому будинку по вул. Верховинній, 28 
уже 60 років. У 2018 році завдяки Денису Дени-
совичу нам виконали ремонт покрівлі. Ми дуже 
довго добивались ремонту даху – років десять. 
Нам постійно тільки обіцяли, що включать наш 
будинок в якісь списки, програми. Проте далі 
розмов справа не йшла. І тільки завдяки Дени-
су Денисовичу ці роботи виконані. Дуже дяку-
ємо за розуміння і допомогу. Бо якби не він, то 
і не знаю, куди звертатись. Також депутат закупив будівельні мате-
ріали для ремонту сходових клітин у нашому будинку», – говорить 
мешканка будинку № 28 по вул. Верховинній Людмила Дмитрівна.

ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

 РЕМОНТ БУДИНКІВ

 Більшість будинків у Святошинському районі зведені ще 30-40 років 
тому, а трапляються й будинки-старожили віком 60 років. І в багатьох з 
них жодного разу не робили ремонт. Тож мешканці постійно звертаються 
до громадської приймальні Дениса Москаля з проханнями про ремонт 
даху, інженерних мереж, встановлення металопластикових вікон. 
Щороку депутат значну увагу приділяє вирішенню питань, пов’язаних 
із поліпшенням стану житлового фонду. Він добивається виконання 
ремонтних робіт у будинках, розташованих на території округу, а значну 
частину – виконує за рахунок депутатського фонду та особистих коштів.

 У 2018 році у будинках округу № 92 виконано такі роботи:

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ:
 вул. Героїв Космосу, 19-б (1-й під’їзд)
 вул. Львівська, 1/9
 вул. Львівська, 7/9
 вул. Кіпріанова, 6

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ:
 вул. Верховинна, 28
 вул. Котельникова, 10



ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛОПЛАСТИКОВИХ ВІКОН:
 вул. Львівська, 1/9 (технічний поверх)
 приміщення ОСН «Комітет мікрорайону 

    «Злагода - 1»

ВСТАНОВЛЕННЯ ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ У ПІД’ЇЗД:
 вул. Котельникова, 35
 вул. Котельникова, 37

ПРИДБАННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ГАРЯЧОГО ТА ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ:
 приміщення ОСН «Комітет мікрорайону «Злагода – 1»

ВСТАНОВЛЕННЯ НОВИХ ПОШТОВИХ СКРИНЬОК:
 вул. А. Петрицького, 5/9
 вул. Якуба Коласа, 29 (6-й під’їзд)



ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

 ПРИДБАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РЕМОНТУ

 Враховуючи поважний вік житлового фонду Святошина,  під’їзди з 
обшарпаними  стінами – не дивина для нашого району. Тому мешканці, 
які хочуть привести до ладу свій будинок, звертаються до громадської 
приймальні Дениса Москаля з проханням придбати будівельні матеріали 
для косметичного ремонту у під’їздах і на сходових клітинах. На прохання 
мешканців будинків було закуплено, зокрема, плитку для підлоги, лінолеум, 
шпаклівку, фарбу тощо. 

 У 2018 році Денисом Москалем придбано 
будівельні матеріали для косметичного 
ремонту у будинках за такими адресами:

 просп. Перемоги, 89-а (5-й поверх)
 вул. Котельникова, 10 (1-й під’їзд)
 вул. А. Петрицького, 5/9 (вхідна група)
 вул. Верховинна, 28
 просп. Перемоги, 91 (8 поверх)
 вул. Героїв Космосу, 13 (плитка для підлоги)
 вул. А. Петрицького, 7 (фарба для ремонту 

    на балконах)
 вул. Котельникова, 35 (фарба для поточного 

    ремонту стін позаквартальних коридорів)

СЛОВО МЕШКАНЦЯМ

   «Ми звернулись у приймальню Дениса Мо-
скаля, бо нам була потрібна допомога, щоб 
зробити ремонт в парадному. Нам допомогли, 
пішли назустріч. Також Денис Москаль нам 
поставив металопластикові вікна, зробив від-
мостку біля будинку. Нам депутат дуже багато 
допомагає. Коли звертаємось до нього по до-
помогу, завжди чуємо слово: «Так», – сказала 
мешканка будинку № 101/2 по просп. Перемо-
ги Наталя Вікторівна.

вул. А. Петрицького, 5/9
БУЛО

вул. А. Петрицького, 5/9
СТАЛО



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 ПРИДБАННЯ ЕНЕРГООЩАДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ

 У 2018 році придбано світлодіодні енергоощадні світильники для таких 
будинків: 

 вул. А. Петрицького, 5/9
 вул. Верховинна, 18
 вул. Верховинна, 39
 вул. Героїв Космосу, 11
 вул. Героїв Космосу, 15
 вул. Львівська, 24

СЛОВО МЕШКАНЦЯМ

  «Нашому будинку більше 30 років і жодного 
разу ніхто не міняв лампочки у під’їзді. Тільки 
мешканці своїми силами – хто вкрутить лампу 
біля ліфта, хто – біля вхідних дверей. Багато лі-
хтарів уже вийшли з ладу, деякі – розбиті, деякі 
– украдені. Тоді ми порахували, скільки необ-
хідно світильників і ламп. І депутат нам їх привіз. 
Зараз встановлюємо ці ліхтарі на усіх поверхах 
біля ліфта, на сходових клітинах, у коридорах і переходах, словом, 
всюди, де має бути освітлення», – розповідає мешканець будинку 
№ 5/9 по вул. Анатолія Петрицького Валентин Іванович.



ДЛЯ РОБОТИ

 НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ КОМУНАЛЬНИКІВ

 Працівники житлово-комунальних підприємств щодня виконують складну 
і часто непомітну для більшості людей роботу, щоб будинки й подвір’я були 
чистими та доглянутими. Постійно потрібно щось лагодити, фарбувати, 
прибирати територію, скошувати траву. Проте досить часто комунальники не 
мають необхідних інструментів. Тому Денис Москаль регулярно допомагає з 
придбанням інвентарю працівникам ЖЕД-5 та ЖЕД-8 КП «Керуюча компанія 
з обслуговування житлового фонду Святошинського району». 

 Щоби полегшити роботу комунальникам депутат влітку 2018 року  пере-
дав співробітникам ЖЕД-5 та ЖЕД-8 такі інструменти:

ЖЕД-8: 
 мотокосу
 циркулярну пилу 
 шуруповерт

ЖЕД-5: 
 дві мотокоси



СЛОВО МЕШКАНЦЯМ

  «Ми звернулись до приймальні Дениса Денисовича з проханням 
встановити декоративний парканчик біля будинку, там, де у нас клум-
ба. Він встановив нам таку огорожу, як ми хотіли, а ще – придбав квіт-
карки.  Щороку, коли проводимо толоки, Денис Москаль нам завжди 
допомагає і з саджанцями, і з землею для квітників. Все, що ми про-
симо, – він виконує. А ще він поставив біля під’їзду дерев’яні лави. 
Там літні люди сидять у сонячну погоду. Всі дуже вдячні. Взагалі з ним 
дуже добре працювати. Він хороший депутат. У нас зробив чимало 
роботи», – розповідає мешканка будинку № 13 по вул. Героїв Космо-
су Марія Дем’янівна. 

БЛАГОУСТРІЙ

 ОБЛАШТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

ЗАВЕЗЕННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ:

 вул. Львівська, 1/9
 вул. М. Котельникова, 32/11

ПРИДБАННЯ КВІТКАРОК ДЛЯ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ:
 вул. Верховинна, 18
 вул. А. Петрицького, 7
 вул. Героїв Космосу, 13

ВСТАНОВЛЕННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ПАРКАНЧИКА:
 вул. А. Петрицького, 7
 ОСН «Квартальний комітет «Прип’ятчани» 

(вул. Героїв Космосу, 11 та 13,  вул. Якуба Коласа, 29)
ВСТАНОВЛЕННЯ НАПІВСФЕР ДЛЯ ОБМЕЖЕННЯ В’ЇЗДУ НА ЗЕЛЕНУ ЗОНУ:

 вул. Львівська, 1/9
 вул. А. Петрицького, 11

ВСТАНОВЛЕННЯ ЛАВОЧОК:
 вул. Верховинна, 18
 вул. Жмеринська, 32-а
 вул. Героїв Космосу, 19-б

ВСТАНОВЛЕННЯ АДРЕСНИХ ТАБЛИЧОК:
 вул. Героїв Космосу, 11
 вул. Героїв Космосу, 13
 вул. Героїв Космосу, 15
 вул. Якуба Коласа, 29



ДЛЯ МАЛЕЧІ

 ТУРБОТА ПРО НАЙМЕНШИХ

ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ:
 у дворі будинків на вул. Героїв Космосу, 11, 13 та вул. Якуба Коласа, 29
 на території Спеціальної школи-інтернату № 16 (вул. Депутатська, 2)

ЗАВЕЗЕННЯ ПІСКУ ДЛЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ:
 просп. Перемоги, 91
 у парку по вул. М. Котельникова, 30-32

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ:
 забезпечення діяльності гуртка «Веселі долоньки» для учнів молодших 

класів (у спеціалізованій школі № 40)

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ:
 проведення святкового концерту до Дня Святого Миколая та вручення 

солодких подарунків дітям



ПІДТРИМКА ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ДИТЯЧИХ САДКІВ

 Діти дуже люблять бавитись на підлозі, тому дуже важливо, щоб у групах 
дитячих садочків були зручні і теплі килими. Саме такі килими Денис Москаль 
придбав для трьох дитячих садочків Святошина. Також він придбав для двох 
освітніх закладів виробничі столи для кухні, де малюкам готують їжу.

ПРИДБАННЯ КИЛИМІВ:
 ДНЗ № 60 (вул. Львівська, 32)
 ДНЗ № 214 (вул. Котельникова, 44)
 ДНЗ № 601 (вул. Верховинна,17)

ПРИДБАННЯ СТОЛІВ ВИРОБНИЧИХ 
ДЛЯ КУХНІ:

 ДНЗ № 60 (вул. Львівська, 32)
 ДНЗ № 214 (вул. Котельникова, 44)



СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 ДОПОМОГА СВЯТОШИНЦЯМ

 Надано матеріальну допомогу 114 громадянам на загальну суму 136 тис. 
967,82 грн.

 Надано юридичну консультацію малозабезпеченим святошинцям 
та громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, для 
підготовки пакету документів для одержання матеріальної допомоги в 
рамках міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам»

СЛОВО МЕШКАНЦЯМ

   «З Денисом Москалем та його командою ми 
співпрацюємо уже роки чотири. Вони завжди 
йдуть назустріч, допомагають з вирішенням 
усіх питань. Він надає нашим чорнобильцям 
матеріальну допомогу – перед операцією, 
після операції, на реабілітацію. Жодній люди-
ні він не відмовив», – говорить голова ОСН 
«Квартальний комітет «Прип’ятчани» (вул. 
Героїв Космосу, 11, 13, вул. Якуба Коласа, 29), 
учасниця ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
Людмила Петрівна Бєлокраїнська.



З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ

 ЗАХОДИ НА ТЕРИТОРІЇ ОКРУГУ

 Проведення святкового концерту «Щедрий вечір»
 Привітання малозабезпечених та соціально незахищених 

    мешканців округу з Великоднем та вручення їм пасок
 Участь у пам’ятних заходах з нагоди річниці аварії на ЧАЕС 
 Привітання учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з Днем ліквідатора
 Проведення святкового концерту до Дня Святого Миколая 

    та вручення дітям солодких подарунків



З ЛЮДЬМИ І ДЛЯ ЛЮДЕЙ

 У 2018 році Денисом Москалем 
проведено 45 особистих прийомів 
громадян

 З метою вирішення проблем, 
що турбують мешканців округу, 
до керівництва району і міста 
направлено 85 депутатських 
звернень і запитів

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
МОСКАЛЯ ДЕНИСА ДЕНИСОВИЧА
працює з понеділка до п’ятниці за адресою: вул. Депутатська, 4/6-а 
(у приміщенні ЖЕД-8).
Години прийому: 9.00 – 17.00.
Телефон: 227-19-50.
Щовівторка відбуваються особисті зустрічі Дениса Москаля 
з виборцями (попередній запис – за тел.: 227-19-50).


