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СВЯТОСЛАВА КУТНЯКА
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ОКРУГ ТАТАРКА-ЛУК'ЯНІВКА (№114)
За останні чотири роки правління міської
влади мешканці столиці в повній мірі відчули
на собі наслідки її злочинної бездіяльності.
Попри небажання влади рахуватися з думкою та вимогами громади, попри заангажованість влади і корумпованість судової системи
нам з вами все ж вдається відстоювати свої
права та добиватися справедливості.
Всі ці перемоги, без сумніву, стали результатом нашої тісної співпраці. Про основні результати нашої спільної боротьби можете ознайомитися в цьому звіті.

РЕЗУЛЬТАТИ
НАШОЇ РОБОТИ
МОВОЮ ЦИФР

ЧОТИРИ РОКИ ПО РЕВОЛЮЦІЇ — У ВЛАДИ ЗНОВУ РУКИ В КРОВІ
спрямовано добивали: у нардепа
зламаний ніс, струс мозку, гематоми
на обличчі та тілі, забита щелепа...
Після всього «тітушки» впритул
його очей поцілили з газового балончика, що спричинило опік і тимчасову втрату зору. Юрія Левченка
били до втрати свідомості.
Святослав Кутняк, який
також отримав чисельні ушкодження (струс мозку, перелом
вушної раковини та сильні забої), зміг доставити його в лікарню, де нардепу після тижневого
стаціонарного лікування і стабілізації стану зробили операцію.
Більш ніж очевидно, що мер
домовився з начальником поліції,
оскільки ті взагалі не реагували на
побиття людей і стояли осторонь.
Всього за кілька днів після
цих подій Голові комісії Київради
з питань   законності "свободівцю"
Олегу Бондарчуку вдалося зібрати
позачергове засідання з питання
участі керівництва Департаменту благоустрою та КП "Київблагоустрій" (ставлеників Кличка) у
побитті людей. Керівництво Департаменту спершу майже годину стояло під дверима кабінету, боячись
заходити, а вже на засіданні нахаб-

но посміювалося, коли мова йшла
про фізичний стан постраждалих.
15 березня активісти   вийшли під будівлю КМДА   виказати
своє обурення щодо управління містом злочинної мафії. Фракція ВО
"Свобода" блокувала роботу сесії
Київради, вимагаючи розслідування справи та звільнення керівних осіб, винних у побитті людей.

інформація станом на серпень 2018 р.

Зараз в соціальних мережах
та деяких ЗМІ на замовлення Кличка розповсюджують цілковиту брехню відносно побиття нардепа Юрія
Левченка, мешканців та депутата
київради Святослава Кутняка на
вул. Половецькій. Мовляв, забудова законна, а людей ніхто не бив...
Хоча ця афера почалася за Черновецького, але нинішні події – наслідок корупції
у владі Кличка, адже саме ним
було поновлено договір з орендарем, який не мав права на подальше користування ділянкою.
В договорі прямо зазначено, що ділянка не має жодних недоліків, тобто, вона вільна! Хоча  гаражний кооператив там існує з 1992-го року.
Програвши суди, забудовник вдався до фізичної розправи
(див. с.3). Кличківські "тітушки"
приїхали 9 березня вночі й почали викидати приватне майно
з гаражів, бити людей, зламали
місцевому мешканцю ніс, іншому
— ребра. Громада разом зі Святославом Кутняком та Левченком протистояли цьому з самого початку.  
Зрештою, "тітушкам" віддали наказ і депутати опинилися
фактичною мішенню, яких ціле-

ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ

КАРТА НЕЗАКОННИХ ЗАБУДОВ ТА НОВОСТВОРЕНИХ СКВЕРІВ НА ТАТАРЦІ

ВЛАДА ЗАБЛОКУВАЛА
ЗАБОРОНУ НА ПІДВИЩЕННЯ ЦІНИ НА ПРОЇЗД

КУЛЬТУРНО-МАСОВІ
ЗАХОДИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ

див. с. 4

див. с. 6

Розроблено 52
проекти рішення
Прийнято
понад
520 громадян на
особистому
прийомі

19 проектів рішень
прийняті на
сесіях Київради

Надіслано понад
1200 депутатських звернень
Проведено 134
зустрічі з громадою

100%

відвідуваності засідань
Київради

див. с. 2

Юрій Левченко в день протистояння

див. с. 7
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БОРОТЬБА ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ СТОЛИЦІ
Міська влада все більш
відкрито лобіює олігарха Ахметова в грабуванні столичного
населення. На фоні зростання
тарифів якість надання послуг
з опалення і водопостачання
має стабільний спад. Кияни
запевняють: такого низького рівня обслуговування їхніх
будинків, як за теперішньої
влади, вони не пригадують.

З початку опалювального
сезону сплинув не один місяць,
але десятки будинків в столиці залишалися без опалення, а деякі — і
без гарячої води. Найпоширеніша
причина — аварії на тепломережах. Плановий ремонт тепломереж
не проводиться взагалі, а будь-яка
перекладка здійснюється виключно в разі аварії, і у 100% випадках
– це саме опалювальний сезон.
Загальна довжина столичних аварійних мереж складає 1778 км
(більше 70% всієї протяжності),
втім заступники Кличка гордо звітують про ремонти труб мізерної
довжини — 2-3 км. Як підсумок
такої «господарності», місто має
більше 10 тисяч аварій за рік.
Тобто, щогодини в столиці відбувається аварія тепломереж.

Кому вигідно, аби столичні
будинки були без опалення?
Як всі ми знаємо, опосередкованим
власником
ПАТ
«Київенерго» є олігарх та друг
Кличка Ринат Ахметов. Для обслуговування будинків в столиці
«Київенерго»
заключає
договір з міською владою про користування тепломережами міста.  
За договором «Київенерго» за свій
рахунок має підтримувати у робочому стані всі тепломережі міста. Окремим пунктом договору
є можливість орендаря здійснювати так звані «невід’ємні покращення», вартість яких Київська
рада зобов’язана відшкодовувати орендареві у повному обсязі.
Точну вартість вказаних покращень подає саме «Київенерго» і Київрада не має ні законної, ні фізичної можливості
перевірити достовірність цих цифр.
Теперішня міська влада, як і
попередня, слухняно сплачує Ахметову мільярди з міського бюджету,
навіть не вимагаючи аргументації
цих сум, не кажучи вже про можливість судитися зі здирниками.
Київ – місто зі збитковими комунальними підприємствами, але це
говорить виключно про відсутність бажання і компетенції у міського голови навести у місті лад.
Як приклад ефективного управління в галузі   паливно-енергетичного комплексу, можна назвати Хмельницький. Саме тут
найнижчі тарифи на опалення та
гарячу воду, опалювальний сезон починається вчасно у всього
міста і населення обслуговується комунальним підприємством,
яке до того ж працює в прибуток!

Що
для

нам вдалося зробити
вирішення
проблеми?
На початку 2017 року нами
був поданий проект рішення про

розірвання договору з «Київенерго» та заборону передавати енергетичний комплекс у приватні руки.
Але 20 червня 2017 року в сесійній залі депутатам пропонується на розгляд проект рішення
команди Кличка про подовження договору оренди з підприємством Ахметова до 28 квітня
2018 року. Договір повинен був
закінчитися 31 грудня 2017 року,

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ – КОЛИ
ЧЕКАТИ ВІД ВЛАДИ
Особисто до мене з початком опаРЕАЛЬНИХ КРОКІВ?
лювального сезону звернулися
мешканці близько ста будинків з
усієї столиці зі скаргами на відсутність опалення, а деякі – і на відсутність гарячої води. Маючи виключно представницькі функції, ні
я, ні жоден інший депутат не має
і найменшого впливу на приватну
структуру Ахметова. Втім, ми ра-

За роки незалежності України влада не дозріла до того, аби визначити і встановити порядок інвентаризації прибудинкової території.
Це означає, що наразі цілісного
та системного обліку прибудинкової території багатоквартирних будинків, що перебувають
у власності громади міста Києва, ОСББ та ЖБК, не існує.   
Очевидним кроком для вирішення цієї проблеми є інвентаризація документації по прибудинкових територіях по всьому Києву.
Я розробив проект рішення, в
якому чітко прописаний алгоритм
інвентаризації прибудинкових територій. Проект рішення був розглянутий бюджетною комісією та
комісією з питань ЖКГ, але, на
жаль, міська влада блокує розгляд
проекту рішення на сесії, тим самим ускладнюючи дану ситуацію.

Виступ Святослава Кутняка на брифінгу стосовно паливно-енергетичного комплексу міста

а весь енергетичний комплекс ˗
повернутися в управління міста.
Дуже показово, що проект рішення має маніпулятивну назву «Про
ПРИПИНЕННЯ Угоди… з «Київенерго», проте перший же пункт
передбачає поновлення цього
ж договору. Сам факт наявності
ширмової назви говорить про те,
що влада дійсно усвідомлює всю
злочинність своїх дій і намагається приховати це від громадськості.
Фракція ВО «Свобода» єдина голосувала «ПРОТИ» та блокувала трибуну. Втім, кличківська
більшість разом із так званою
«опозицією» у складі «Батьківщини» та «Єдності» підтримали це
антисоціальне рішення, з наслідками якого ми боремося і сьогодні.
Намагаючись врегулювати питання юридичним шляхом, мною було запропоновано
низку правок, які б унеможливлювали передачу мільярдів
міського бюджету в руки Ахметова. Жодна з правок не

була підтримана провладною
більшістю і кияни продовжують який рік поспіль потерпати від фінансової залежності обраних ними депутатів.
Через низку аварій і банальну
халатність влади десятки будинків по всьому Києву не мали опалення, а тепер - гарячої води.

зом з активістами відвідували всі
можливі робочі групи, засідання
виконавчих органів, пропонуючи
свої шляхи вирішення питання.
В окремій і складній ситуації опинився наш Шевченківський район.
Тут без опалення жили мешканці
всього мікрорайону Нивки та близько ста будинків по всьому району.
Але, замість того, щоб повернути під контроль міста паливно-енергетичний
комплекс,
профільним Департаментом Київради готується інша угода –
про передачу паливно-енергетичного комплексу в концесію.
Якщо повернути енергетичний комплекс киянам, то, крім
контролю і безпеки мереж, місто
зможе контролювати і тарифну
політику, оскільки самостійно подаватиме відповідну заявку на
НКРЕКП. Можемо лише здогадатися, хто виявиться головним
управлінцем київських активів.
Хто це буде? Може, родич того ж
Ахметова. Існують й інші олігархи,
близькі до Адміністрації президен-

та, які хотіли б нажитися на столиці. Злочинний проект рішення вже
пройшов розгляд двох комісій Київради. На жаль, виконавча влада,
яку очолює Кличко, байдуже ставиться до проблем населення, доводячи і без того високий рівеньнародного гніву до точки кипіння.

На сьогоднішній день проект рішення «блукає» владними коридорами, а сам столичний голова
відмовляється коментувати ситуацію, відсилаючи громаду то до
одного, то до іншого заступника.
Тож, задаємося питанням: «коли
чекати від влади реальних кроків»?

ВИМАГАЄМО СКАСУВАТИ
ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ
Гучні заяви Кличка перед
виборами про те, що тариф на
утримання прибудинкової території (єдиний, який визначає місцева влада) підійматися не буде, виявилася черговою брехнею. Вже
з літа 2017 кияни сплачують за
прибудинкову подвійну вартість.
У відповідь на це антисоціальне розпорядження я подав
проект рішення про скасування
підняття тарифів. Цей проект рішення пройшов профільні комісії
і був підтриманий президією Київради до включення в порядок денний. Втім, на офіційному сайті Київради він, чомусь, так і не з’явився.
Очевидно, що Кличко, маючи повну владу по формуванню
порядку денного, намагається
«поховати» наш проект рішення.
5 жовтня 2017 року я намагався включити в порядок денний свій проект рішення з голосу,
але більшість депутатів відмовилися скасовувати незаконне
розпорядження.
Залишається
незрозумілою позиція так званих
«опозиційних» сил, адже люди
чують гучну критику влади, але
на ділі опозиціонери синхронно
голосують з більшістю мера.
Але наша позиція ніколи не
йде врозріз із позицією громади,
яка нас обрала! Тому я як представник ваших інтересів продовжую робити все від мене залежне,
аби це питання якнайшвидше було
вирішено на користь населення.

ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ СВЯТОСЛАВА КУТНЯКА

НЕЗАКОННІ ЗАБУДОВИ РАЙОНУ. ЯК І З КИМ МИ БОРЕМОСЯ
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З кожним роком громадськість все більше об’єднується в боротьбі з протиправними будівництвами, самозахопленням ділянок та знищенням зелених насаджень.
Тенденція розширення кількості незаконних забудов із приходом
бандитської влади Кличка лише зростає. Тільки в нашому мікрорайоні за останні три роки кількість незаконних забудов зросла
більш ніж вдвічі. Саме завдяки небайдужості мешканців Шевченківського району нам вдалося зупинити близько 15 незаконних
забудов, 10 з яких – на Татарці.

вул . ГЛ ИБО Ч И Ц Ь К А , 5 На мою думку, саме тому юристи
від Кличка в суд навіть і не ходили,
Борот ьб а т р и ва є !
не дивлячись на те, що міська рада

Орендар з 2005 року користувався гектаром озелененої території в історичному ареалі Києва, втім 10 років виявилося замало
для виконання ним умов договору.
Саме факт порушення умов
договору та велике бажання громади врятувати зелену зону стало
підставою для розірвання договору   оренди та надання земельній ділянці статусу скверу, яке
відбулося за моєї депутатської
ініціативи. Але вже в 2016 році
депутат фракції «Самопоміч» Роман Марченко намагається скасувати моє рішення, щоб поверну-

виступає відповідачем по справі.
Окрім того мене як розробника
рішення
юридичне
управління Київради мерії навмисне не повідомило про те, що
таке провадження взагалі існує.
Як наслідок, інтереси громади представлені не були і рішення першої інстанції винесли на користь забудовника.
Ми з народним депутатом Юрієм Левченком не без зусиль відстояли в суді своє право долучитися третіми особами
до апеляції на боці відповідача
(до речі, це вперше в україн-

Судове засідання по справі незаконної забудови на вул. Глибачицькій, 5

ти землю забудовнику, оскільки
той є клієнтом юридичної фірми
Марченка «Ілляшов і партнери».
Домовившись
з
депутатами
«БПП», Марченко протягує свій
проект рішення на сесію міськради аби повернути забудовнику
можливість користуватися землею.
Категорично налаштована
громада за підтримки депутатів  
фракції ВО «Свобода» не дозволила цьому статися. «Свобода»
блокувала трибуну, аби з порядку
денного це питання було знято.
Через гучний скандал Марченко був змушений написати заяву про складання депутатських
повноважень. Однак, оскільки він
є членом земельної комісії, який,
коли треба підтримує позицію депутатів від «БПП», ті не хочуть голосувати за складання ним мандату.
Тому він і далі голосує на земельних комісіях та сесіях Київради.  
Оскільки забудовнику не вдалося повернути землю через
Київраду, він іде перевіреним
шляхом — через продажні суди.  В
позивних вимогах  вимагає скасувати рішення Київради, яким у нього
забрали право на оренду ділянки.
Інтереси забудовника в суді представляє юридична фірма Марченка.

ському господарському процесі).
За цей час змінилося понад 20 суддів. Деякі з них після
автоматичного розподілу заходили в справу по другому колу.
Наприклад, головуючий суддя
Сергій Станнік навіть не приховував, що на нього здійснюється тиск і взяв самовідвід.
30 січня 2018 року в
апеляції
ми
нарешті
здобули
довгоочікувану
перемогу.
Суд визнав недостатню аргументацію позивних вимог та  відмовив у їх
задоволенні.  Такі результати нам з
вами вдалося отримати виключно
завдяки єдиній і незламній позиції.
Але попри все, касаційна інстанція
повернула справу на розгляд апеляційного суду. Тож, боротьба триває.

ву л. П ОЛОВЕЦЬ КА
Ме шк а нц і п р о ти
« тіту шо к» Кли ч к а

Після того як земельна комісія Київради голосами кличківської
більшості продовжила договір
оренди під забудову вул. Половецькій, 25/27-29, ми не припиняємо
шукати шляхи вирішення питання.
Земельні ділянки, загаль-

Виїздне засідання транспортної комісії щодо самозахвату забудовником ділянки
по пров. Татарському, 2. Деталі на с. 4

ною площею 0,23 га, були передані в оренду так званому
«Торговому представництву Республіки Таджикистан в Україні»
в 2007 році. Орендар не користувався ділянкою протягом терміну оренди, а подання клопотання
про поновлення договору відбулося з грубим порушенням строків, визначених законодавством.
На численні звернення громади мною був підготовлений проект рішення щодо відмови в поновленні цього договору оренди.
На жаль, члени земельної
комісії з команди Кличка, вмотивовані забудовником, не підтримали мій проет рішення, відверто
наплювавши на думку мешканців.
Незважаючи
на
заклики фракції ВО «Свобода» щодо
недопущення конфлікту з громадою, Кличко особисто підписав новий договір оренди.
В 2010-му договір було поновлено до 2013 року, після чого
Орендар, хоча і виграв в перших
інстанціях, втім в 2013-му програв
позов про знесення гаражів: Вищий спецсуд відмінив попередні
рішення, адже позов було подано
до фіктивного власника одного із
38 боксів гаражного кооперативу.
Натомість весною 2017 року
Орендар раптом за підписом Кличка отримав подовження простроченого договіру оренди ділянки (сам
договір закінчився ще в 2013-му).
Втім, справжні протистояння почалися в жовтні. Тоді ми з
мешканцями власними силами з 4-ї
години ранку стримували невідомих осіб, так званих  «представників Відділу благоустрою», які мали

на меті вивезти гаражі, що належать громаді. Ще в 1992 році був
офіційно зареєстрований гаражний
кооператив «Коперник» і, захищаючи приватну власність мешканців, нам довелося спорудити барикаду та майже півдня оборонятися.
Через
тиждень
після
цих
подій
на
ділянку
прибуло
втроє
більше
«тітушок».
Спільними зусиллями в ході десятигодинних сутичок нам і вдруге вдалося це зупинити. Але така перемога нам далася не просто: «тітушки»
били мешканців, в тому числі і жінок, таранили людей вантажівкою,
проте поліція, яку  викликали мешканці, залишалася бездіяльною.
9 березня цього року о
3-й годині ранку ми з Юрієм Левченком прибули на ділянку після повідомлення місцевих про
те, що близько 70-ти невідомих
осіб спилюють гаражі та виносять
приватне майно. Невідомі особи
були одягненні у форму охоронної
фірми і діяли, вочевидь, за наказом влади Кличка. Після кількох
спроб перешкоджати цим діям,
«тітушки» вдалися до фізичного насильства (деталі на с.1).
Зрештою, ми відбили нападників і станом на сьогодні тиснемо
на владу, аби команда Кличка підтримала розірвання договору оренди із забудовником, який , вочевидь, пов'язаний з тим же Кличком
та його найближчим оточенням.

Зустріч Юрія Левченка та Святослава Кутняка з громадою вул. Половецької
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КАРТА НЕЗАКОННИХ ЗАБУДОВ ТА СТВОРЕНИХ СКВЕР
вул. О. Шмідта, 26-г

вул. Глибочицька, 5

Ділянка знаходиться у приватній власності. Наміри власника
— збудувати котедж, але оскільки
ділянка лежить на схилі пагорбу,
мешканці мають побоювання, що
будівництво негативно відіб’ється
на їхньому будинку, технічний стан
якого залишає бажати кращого.

Багаторічна боротьба мешканців за збереження зеленої зони
в центрі столиці. В 2015 році ми
розірвали договір оренди. Сьогодні з громадою та Юрієм Левченком відстоюємо свою позицію
в судах і продовжуємо боротьбу.
Деталі на с. 3

На сьогодні забудовник
не має дозвільних документів.
Рік тому нам з громадою вже
вдалося демонтувати фургон і
заблокувати будівельні робіти.
Втім, він поклав око і на сусідню ділянку по вул.О. Шмідта, 26.

вул. Половецька, 25/27

Вчасно виявивши його
наміри, ми змогли діяти наввипередки і задля збереження
зеленої зони розробили проект рішення щодо створення
там скверу, який сесія Київради була вимушена підтримати.

вул. О. Шмідта, 22
Вдалося врятувати від забудови земельну ділянку на вул. Отто
Шмідта, 22, де четверть гектара
було корупційним шляхом включено до переліку ділянок під аукціон.
Ділянка знаходиться поруч
з десятиповерхівкою. Наслідком
майбутнього будівництва могли
стати зсуви ґрунтів і техногенна катастрофа, оскільки ділянка і сусідня
будівля стоять на насипному ґрунті.
Тож навесні 2016 року мною
було зареєстровано проект рішення
про виключення ділянки по вул. О.
Шмідта, 22 із переліку ділянок, що
підлягають продажу через аукціон.
Під тиском громади депутати
підтримали цей проект рішення, тож
маємо чергову спільну перемогу!

вул. О. Шмідта, 9-11
Ділянка на схилі по вул. Отто
Шмідта, 9-11, де всупереч законодавству забудовник отримав дозвіл
на зведення двох багатоповерхівок.
З 2014 року завдяки громаді в ході тривалих протистоянь нам вдалося заблокувати
незаконні
будівельні
роботи.
		
Згодом ми з народним депутатом від Шевченківського району
Юрієм Левченком домоглися скасування дозвільної документації,
що зберегло  ділянку від забудови.
Протягом цих років було проведено десятки акцій прямої дії і лише
завдяки згуртованості мешканців вдалося досягти результатів.
На   сьогоднішній день будівельні роботи не ведуться,   а
будь-які   спроби будівництва
мешканці зустрічають жорсткою
відсіччю. Вже цього року громада вступала в сутички і вчергове не дозволила будувати.

Мешканці борються із забудовником, який, заручившись
підтримкою влади, не гребує незаконними методами: грабунком
приватного майна, побиттям "тітушками" людей,      порушенням  
ним умов договору оренди  та інше.
Деталі на с. 3

вул. Майбороди, 25-б
Ділянка на вул. Майбороди,
25-б опинилася під загрозою забудови, а будівля на ділянці – під
загрозою знищення. Розпорядженням Кличка з 2015 року будівля
була передана під "реконструкцію".
Мешканці,
розуміючи, що більшість реконструкцій
від
влади
закінчується
знесенням історичних будівель і
будівництвом на їхньому місці багатоповерхівок, звернулися до мене
та зібрали більше півтисячі підписів проти такого «покращення».
Окрім того, поблизу розташований
Інститут
нейрохірургії
імені
академіка

вул.

Макарівська,

1

В жовтні 2017 року на вимогу громади з питання незаконної забудови на вул. Макарівській,
1 я представив проект рішення,
який передбачає розірвання договору із забудовником на майже 4 га землі, незаконно виведених
ще за Черновецького.

пров. Татарський, 2
Ми разом з мешканцями
Татарки представили на розгляд
земельної комісії проект рішення
про надання ділянці на провулку
До слова, половина ділянки – це власність громади.
Ця частина була незаконно
огороджена
забудовником,
а в 2015 році він намагався
змінити її цільове призначення під багатоповерхову забудову з підземним паркінгом.
Забудовник, маючи у власності сусідню ділянку, близько
д е с я т и
років тому
захопив і
ділянку по
пров.

Татарському, 2, огородивши її незаконним парканом
та вирубавши більшість зелених
насаджень. Будівництво грубо
суперечить ДБН, оскільки на такій площі неможливо збудувати будівлю подібних масштабів.
За допомогою мого проекту рішення ми надали земельній ділянці статус скверу. Але деякі депутати, не аргументуючи
свою позицію, утримувалися або
покидали залу засідань. Вкотре
меркантильні цілі та особистісні мотиви депутатів ідуть врозріз
з логікою та базовими засадами
повноважень обранців громади.
Але
забудовник
подав
до суду з розрахунку на те, що
зможе "вирішити" це питання.
Мені вда лося долучитися третьою
особою до справи, щоб і у суді захищати інтереси громади від непомірних апетитів забудовників.
Тим більше, що Київрада має властивість "зливати" такі засідання на
користь забудовників. Тож зараз
справа ще не вирішена і ми продовжуємо відстоювати позицію киян.

А.
Р о м о д а нова,
колектив
якого
занепокоєний
можливим зведенням
«свічки», що серйозно перевантажить дорогу,
якою інститут доставляє хворих.
На початку 2017 року мною було
подано прокт рішення щодо скасування цього розпорядження,
втім з очевидних причин провладна більшість не підтримала її, не
дивлячись на те, що навіть сам
голова «Спецжитлофонду»   визнав незаконність розпорядження про передачу приміщення.
Проект рішення двічі виносився на сесії Київради, але команда
Кличка двічі навмисно провалила голосування, наплювавши на
думку мешканців, які були присутні під час розгляду питань
та відстоювали свою позицію.
Громада  налаштована категорично проти та не допустить   ніякої
забудови без врахування її позиції.

Г р о мада
вже
не
перший
рік
намагається
вибороти цю ділянку, адже
ласий шматок землі в центрі столиці передали в оренду забудовнику на 15 років.
Протягом всього часу користування ділянкою орендар постійно порушував умови договору.
Більше 130 дерев в історичному
ареалі Києва було вирубано без
жодних дозволів та погоджень.
Нам з громадою та народним депутатом Юрієм Левченком вдавалося зупиняти спроби
незаконного
будівництва.
Мій проект рішення містив
близько 80 сторінок додатків, які
підтверджують незаконність дій
орендаря. Попри все деякі депутати від «БПП» не знайшли в собі
сили волі, аби бодай один раз проголосувати по совісті. На вимогу
мешканців пояснити свою пози-
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РІВ НА НАШОМУ ОКРУЗІ (ТАТАРКА та ЛУК’ЯНІВКА)
цію, вони багатозначно посміхалися та ігнорували діалог з громадою.
Окрім всього депутат від «БПП»
Дмитро Банас, який також обраний
по мікрорайону Татарка, який до
того ж є членом земельної комісії,
взагалі на неї не прийшов, хоч і
знав про важливість цього питання.
Ми зі «свободівцями» членами комісії більше п’яти разів намагалися повернутися до голосування цього проекту. Але ні голова
комісії, ні депутати не виявляли
особливої зацікавленості в долі
4-х гектарів зеленої
з о н и

ротьбі, зрештою у забудовника
закінчився строк оренди ділянки,
однак на його місце вже прийшов
інший і боротьба триває й далі.

питанням знесення недобудованих
секцій. Оскільки кількість секцій в
документації менша від тієї кількості, яку зібралися будувати.

До слова, на ділянці знаходиться недобудова в півтора поверхи, яку забудовник
мріє перетворити в чергову висотку між трьома хрущівками.

вул. Новоукраїнська, 6

Майже весь рік на рівні профільних комісій разом з громадою
блокували спроби команди мера
надати ділянку в оренду під будівництво. Наразі на ділянці знаходиться незаконна забудова, однак
ми з мешканцями і надалі боремося
за створення на цій ділянці скверу.

вул. Ризька, 19-а
Мною
був
розроблений
проект рішення про розірвання договору оренди зі скандально відомим забудовником Войцеховським, який в
приватному секторі захотів
будувати
висотку.
Проект рішення знайшов необхідну
підтримку серед депутатів. На сьогодні ми працюємо
над

Вдалося зупинити незаконні будівельні роботи і на вул. Новоукраїнській, 6. За результатами нашої роботи ДАБІ скасувала
дозвіл на будівництво, оскільки
документація була сфальшована.
Сумнозвісний
забудовник Войцеховський (друг Черновецького та Кличка) подав до
суду і суд першої інстанції дозволив
відновити
будівництво.
Однак, завдяки нашій з вами активній громадській позиції апеляційна
інстанція відмовила забудовнику в задоволенні позовних вимог.
Найбільшим досягненням стало те,
що нам вдалося зробити майже неможливе в цій країні – добитися через суд знесення двох секцій незаконно зведених будівель. Втім, таке
рішення суду київські чиновники не
поспішають втілювати в життя.

СТВОРЕНІ СКВЕРИ
За час виконання повноважень, шляхом подання
мною проектів рішень, нам з
громадою вдалося зберегти
низку озеленених територій, зробивши їх загальнодоступними
місцями для відпочинку.

«Сирецький яр»

Парк
відпочинку,  
на ділянці, площею 5,78 га, на
вул. Ризькій у
Шевченківському
районі. вул.

О т т о
Шмідта,
26-б

сквер у Шевченківському
районі;

вул. Глибочицька

Парк відпочинку площею
3,44 га у Шевченківському
районі;

вул.Глибочицька, 5

вул. О. Теліги, 25
За весь час громадської діяльності ми з
народним депутатом від
Шевченківського
району
Юрієм Левченком долучилися до боротьби із низкою
самобудів по всьому Києву.
Серед таких забудова на вул.
Олени Теліги, 25, до боротьби з якою
ми приєдналися ще в 2013 році.
За чотири роки ми з громадою пройшли все: і протистояння
з «тітушками», і громадські слухання, і акції протесту, збирання
підписів... Завдяки запеклій бо-

Сквер, площею близько одиного гектара, у Шевченківському
районі;

вул. Овруцька, 27

Сквер, площею 0,3 га у Шевченківському районі м.Києва;

пров. Татарський, 2

Сквер, площею 0,1 га, у Шевченківському районі;

бул. Тараса Шевченка, 6

сквер у Шевченківському районі;

перетин Вишгородської та
Резервної

Сквер в Оболонському районі;

вул. Лук'янівська

Сквер, площею 0,5 га, у Шевченківському районі столиці.
просп. Перемоги, 9-б Сквер,
площею 0,3 га в нашому районі.

вул. Мельникова, 3
На земельній ділянці по вул.
Мельникова, 3 ˗ біля ТЦ «Квадрат», яка розташована впритул
до станції метро «Лук’янівська»
забудовник має наміри звести
ще один торгівельний центр, де
сьогодні функціонує парковка.
Мешканці Лук'янівки категорично проти, оскільки будівництво
ТЦ загострить і без того критичне
транспортне навантаження біля
станції метро. З метою недопущення
конфлікту мною було подано проект
рішення щодо відмови в поновленні забудовнику договору оренди.
Звісно, провладна більшість не поступиться громаді своїми меркантильними інтересами.
Зрештою, для прийняття мого проекту рішення не вистачило голосів, оскільки фракція Кличка «не
побачила» проблеми. Але ми й
надалі продовжуємо шукати шляхи врегулювання цього питання.

ДОПОМОГА
ЗАКЛАДАМ ОСВІТИ
Депутатський фонд – це кошти, які виділяються переважно з бюджету місцевої ради для виконання депутатами їхніх повноважень.
Враховуючи мізерне фінансування
державою закладів освіти, ми надаємо цій сфері пріоритетне значення. Нам вдалося допомогти:
ДНЗ № 348 – встановлено 19
опалювальних приладів, пральну машину та 21 спальне ліжко;
ДНЗ № 544 – 13 комплектів
дитячих ліжок, 12 шаф для одягу та комплект з 20-ти стільців;
ДНЗ № 810 – дві жарові шафи
для харчоблоку, офісна та спортивна стінки, 6 стінок для документів.
Школи № 101, 138– 6 шаф для документів, одна для одягу, два столи;
50 учнівських комплектів (парти та стільці). Для 101-ї школи    закупили 4   учнівські стінки,
5
секцій
для
книжок,
одягу та навчальних матеріалів;
Школа № 1 – професійний інвентар для занять з допризовної
підготовки та три магнітно-маркерні дошки та 35 м'яких стільців;
Школа № 139 – три секції дитячих шаф для перевдягання, 15
учніських столів та м'яких стільців;
ДНЗ
№
204
–
комплект із 18-ти дитячих ліжок;
ДНЗ № 11, 28  – 5 шаф для перевдягання, килимове покриття
та набір іграшок, двері та ролети;
Школи № 27, 95 –   25 лавок,
4
модульні
дивани;
ДНЗ № 429 –   лінолеумне покриття для навчальних кімнат.
Школа № 70 –   3 дошки,
15 комплектів парт та стільців,
кольоровий
принтер;
ДНЗ № 82 –   18 дитячих ліжок, 20 стільців та контейнер
для сміття, три дитячі секції.
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КИЇВРАДА ПРОІГНОРУВАЛА ПРОПОЗИЦІЮ СВОБОДІВЦІВ ПО
ЗАБОРОНІ ПІДВИЩЕННЯ ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ

Зустріч депутатів з мешканцями постраждалих будинків від приватної котельлні "Бонвояж"

КОЛИ ОПАЛЕННЯ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПРИВАТНОЇ КОТЕЛЬНІ
Гучним та проблемним питанням нашого мікрорайону залишається опалення приватної котельні «Бонвояж», яка обслуговує
понад десять будинків та школу №1.
Ця котельня, як і більшість
приватних структур, не виконує
своїх функцій й існує виключно, як
засіб збагачення. Жоден будинок
і школа не мають гарячої води, а
сезон опалення для них починається не раніше, ніж через місяць від
загального строку для всього міста.  
Мені вдалося переконати
депутатський корпус в підтримці моєї правки до Бюджету, яка
передбачає фінансування за кошт
міста (півмільйона гривень) гаряче водопостачання не в міжопалювальний період, завдяки чому
більшість будинків мали змогу користуватися влітку гарячою водою.
Вирішити питання може лише

перекладання мережі для підключення
постраждалих
будинків та школи №1 до комунальної
котельні
«Молодь».
Як реальний крок — подаємо пропозицію до Бюджету на
2018 рік щодо виділення коштів на
перекладку тепломереж, оскільки
на сьогоднішній день фінансування даних робіт є єдиним реальним шляхом вирішення проблеми для мешканців всіх будинків.
Мені вдалося передбачити в
бюджеті на 2018 рік більше 1 млн.
грн. на перкладку мереж. Втім, сьогодні влада виділила  лише мізерну
частину суми, якої недостатньо для
вирішення проблеми і подальші мої
вимоги та громади ігноруються.  
При кожному корегуванні  бюджету я вимагаю виділення коштів, але
депутати від кличківської більшості    впритул не бачать проблеми.

"СВОБОДІВЦІ" ВИМАГАЮТЬ ЗАБОРОНИТИ
ПЕРЕДАЧУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В КОНЦЕСІЮ
Незважаючи на тотальний
спротив населення та ВО «Свобода» щодо передачі енергетичного комплексу міста в концесію
(платне тимчасове користування), проект договору вже розглядається на профільних комісіях.
Зокрема, на засіданні комісії Київради з питань ЖКГ депутати підтримали ініціативу влади
передати енергетичний комплекс
Києва у приватні руки. Я був єдиним, хто голосував «ПРОТИ» і закликав своїх колег не підтримувати проект рішення. Очевидно,
що будь-яку приватну структуру,

чи то «Київенерго», чи будь-яку
іншу, яка прийде на його місце, цікавить виключно питання збагачення за рахунок міста.
Кияни вже мають багаторічний гіркий досвід обслуговування компанією Ахметова, тож
майновий енергетичний комплекс столиці мусить залишитись
в комунальній власності. Тільки у цьому разі громада зможе
контролювати тарифи й вимагати від влади фінансового звіту.
Проте, звісно, влада продовжує лобіювати Ахметова та
приватні структури замість того,

Депутати фракції ВО "Свобода" в Київській міській раді

Більшість депутатів в Київраді не підтримала проект рішення
свободівців про заборону на підвищення тарифів - розпорядження
Кличка, яким встановлено 8 грн. на
проїзд в комунальному транспорті.
Депутати з кількох спроб так
і не спромоглися підтримати проект рішення фракції ВО "Свобода"
про скасування розпорядження
мера про підняття вартості проїзду
та заборони підвищувати тарифи
на проїзд до впровадження електронного квитка і проведення публічного, незалежного аудиту метрополітену та «Київпастрансу».
Людей в кулуари не пускали підрозділи нового "беркуту".
Закон України про відкритість і
гласність сесій місцевих рад для
влади і поліції - порожнє місце.
47 голосів "ЗА" - максимум, на який

спромоглись депутати Київради.
Ми не одноразово наполягали
на тому, що неможливо економічно обгрунтувати підвищення
цін на проїзд без реальної кількості пасажирообігу в громадському транспорті та без врахування реальних доходів. Всі ми
знаємо, що більшість доходів осідає готівкою в кабінетах КМДА.
Скільки років ще можна годувати
киян історіями про от-от введений єдиний електронний квиток?
Як можна взагалі розглядати зміну
вартості проїзду без проведення
попереднього аудиту комунальних
підприємств у транспортній галузі?
Тепер
кожен
киянин
може побачити, хто за людей, а
хто за збільшення збору чорного налу в кишеню чиновників.

За останні три роки влада Кличка збільшила вартісь проїзду більш як в п'ять разів

аби взяти на себе відповідальність
за енергетичний комплекс столиці.
Як альтернативу, фракція
ВО «Свобода» пропонує заборонити передачу в концесію енергетичний комплекс міста та передати в
управління підприємства комунальної власності, про що зареєстровано відповідний проект рішення.
Але профільна комісія з питань

комунальної власності відхилила прийняття, як і комісія ЖКГ.
До слова, членами комісій є депутати від всіх фракцій і жодна з фракцій не підтримала нашу ініціативу.
Тому, питання енергетичного комплексу залишається в підвішеному стані, як і питання якісного опалення у будинках киян.

ПРОТИСТОЯННЯ НАЙБІЛЬШ НАХАБНОМУ ЛОБІЮВАННЮ
НЕЗАКОННОЇ ЗАБУДОВИ ВІД ФРАКЦІЇ "БПП"

Незаконна забудова по
вул. Нагірній, 25   завдяки нахабному бажанню фракції Кличка   відстояти інтереси забудовника стала широковідомою.  
Забудовник в 2015 році
знищив тенісні корти та вирив
котлован для будівництва багатоповерхівки, що суперечить
умовам договору. Згодом стало
відомо, що орендар здійснює будівництво без будь-яких на те погоджень, оскільки йому скасували  
декларацію на будівельні роботи
через подачу неправдивих даних.
Я зареєстрував проект рішення про відмову в поновленні
договору оренди. Проте,   Департамент земресурсів, не зважаючи
на порушення орендарем закону,  
представляє комісії Київради клопотання про подовження договору. У клопотання знаходиться неабияка підтримка депутатів "БПП",
яких 12 із 23 членів комісії. Побою-

ючись чисельної громади, яка ходила на всі засідання, вони підтримали проект рішення про відмову,
а потім без  громади проголосували
і за подовження. Словом, абсурд!  
Вже на сесії "БПП", як і завжди, для відводу очей віддали кілька голосів "за" мій проект рішення
і він був прийнятий. Але  наступного засідання троє депутатів Кличка заявили про якісь технічні помилки, аби скасувати це рішення.
До слова, депутат Д. Банас, який так хвалився, що завдяки його фракції це рішення
пройшло, не зробив нічого, окрім бутафорного виступу, аби
захистити
інтереси
громади.
Наступного ж дня я відправив письмове клопотання на Кличка, аби той якнайшвидше підписав
моє рішення і відхилив клопотання про подовження договору.  
Тепер позиція мера стане зрозумілою - громада чи забудовники!
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ТЕПЕР У КИЯН Є МОЖЛИВІСТЬ ЗНОСИТИ НЕЗАКОННІ АНТЕНИ
До мене надійшло чимало
звернень від киян, які скаржилися на те, що оператори зв’язку, не
запитавши думки мешканців, встановлюють    антени на дахах житлових будинків. Ми виявили, що
такі випадки далеко не поодинокі.
В міській адміністрації нам відповіли, що в жодного з комунальних
підприємств
немає
повноважень на демонтаж незаконно
встановлених
антен.
Мешканці роками намагалися законними шляхами прибрати антени з дахів їх будинків.
Кияни   писали чисельні звернення, збирали колективні підписи, мали зустрічі із заступниками Кличка, але безрезультатно.
Саме тому виникла необхідність

вирішили
проблему
загалом.
Ми розробили проект рішення «Про врегулювання питань
демонтажу незаконно розміщених телекомунікаційних мереж у
житлових та нежитлових будівлях
комунальної власності», який передбачає зміни до статуту КП «Київжитлоексплуатація» в частині
доповнення повноважень можливістю здійснювати демонтаж незаконно встановлених телекомунікаційних вишок на дахах комунальних
будівель. В липні на сесії Київради
депутатський корпус підтримав
свободівський проект рішення.
Ми не проти того, аби такі телекомунікаційні мережі встановлювались, але все потрібно робити
по закону та зі згоди громади.

Зустріч Святослава Кутняка з мешканцями мікрорайону щодо розгляду проблемних питань фінансування ОСББ та ЖБК Шевченківсього району та столиці загалом

ВЕСНЯНІ ТОЛОКИ НА ТАТАРЦІ
Мав честь на запрошення
активістів приєднатися до суботнього прибирання разом із мешканцями Татарки. Об’єктом прибирання і стала ділянка на провулку
Татарському, 2, оскільки цей шмат
землі вже хочуть незаконно забудувати і де в рамках боротьби із забудовою я подав проект
рішення про створення скверу.
Тому протягом дня ми
облагородили ділянки і прибра-

ли незаконно встановлений паркан. Дякую небайдужим мешканцями та громадським активістам
району, що ініціювали цю толоку
- саме такий рівень відповідальності нам потрібен для змін у Києві.
Загалом, толоки по нашому мікрорайону завдяки активним
мешканцям є регулярним явищем.
Окрім провулку Татарського толоки
проводилися на вул. Отто Шмідта,
26-б та інших територіях району.

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ІНВЕСТИЦІЯ В МАЙБУТНЄ
Як обраний представник
громади вважаю за необхідне
спілкуватися та ділитися досвідом з учнями, адже саме прірва
спілкування між владою та народом породжує той політичний
стан в країні, з яким ми боримося вже не одне десятиліття.
Вбачаючи в спілкуванні з учнями неоціненний влив на формування патріотичних почуттів, любові до свого народу та шани його
історії, не нехтую можливостями
до відкритих діалогів та дискусій.
Саме в рамках патріотичного, культурного та національного виховання мною було проведено лекцію в школі №138, в
якій я і сам не так давно навчався.
Лекція присвячена відомому українському   поету, прозаїку, дисиденту та від 2005 року
(посмертно) героєві України Василю Стусу. Ця постать мною
була вибрана не випадково, адже
творчість саме цієї людини справила свого часу на мене нездоланний вплив та змінила вектор

мого життєвого руху на боротьбу
за краще майбутнє нашої країни.
Незламність духу, непримиренність, жертовність, етичний
максималізм, любов до людини та
України — цими почуттями та установками Стус ділився з оточуючими.
Також влітку 2017 року в рамках вшанування пам’яті загиблого
воїна
російсько-української
війни, так званої "АТО", учня
школи №138 Максима Сухенко
нами було встановлено меморіальну дошку в цій самій школі,
де і навчався свого часу герой.
На відкритті дошки були
присутні колишні випускники, викладацький склад, народний депутат України Юрій Левченко та
інші запрошені. Ми і надалі продовжуємо співпрацю з педагогічним колективом шкіл та спілкування з учнями. Оскільки молодь,
вихована в самоповазі та любові до Батьківщини, і є найкраще майбутнє для нашої країни.

Толока на подвір'ї будинку по вул. Отто Шмідта, 26-б, ініційована мешканцями будинку за участі
депутата Святослава Кутняка

Лекція для учнів школи №138 про українського поета, літературознавця, перекладача Василя
Стуса, засудженого за свої переконання на 12 років позбавлення волі

ТРАДИЦІЙНО ВІТАЄМО ЖІНОК З ДНЕМ МАТЕРІ
Перейнявши гарну світову
традицію святкування Дня матері, з 2000 року Україна щорічно
відзначає це свято у другу неділю травня. Разом зі всією країною
ми шануємо та вітаємо всіх жінок і матерів, тож взяли за правило вітати не лише на словах.
Вже три роки поспіль за підтримки нашого побратима та друга, лідера гурту «Тінь Сонця» Сергія Василюка та гурту «Королівна»
ми даруємо жінкам столиці святковий концерт та вітаємо квітами.
Щороку
на
відкритий святковий захід   прихо-

дять сотні відвідувачів і ми раді
бачити їхні щасливі обличчя.  
Саме від матері залежить
виховання дитини і саме мати прищеплює любов до рідної землі.
Недооцінена державою роль матері в розбудові майбутнього країни не повинна нівелювати також
її значення і в суспільному середовищі. Тож ми прагнемо зробити
все від нас залежне, аби жінка в
цій державі почувалася важливою.
Ще раз дякуємо матерям
за їхні присвячені нам життя!

Святкові заходи до Дня матері в Шевченківському районі. Концерт гурту "Королівна" та лідера
гурту "Тінь Сонця" Сергія Василюка
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ЗЕМЕЛЬНА КОМІСІЯ БУЛА ЗМУШЕНА ПІДТРИМАТИ РОЗІРВАННЯ ОРЕНДИ ІЗ ЗАБУДОВНИКОМ НА вул. ПОЛОВЕЦЬКІЙ
14 березня земельна комісія Київради підтримала мій
проект рішення про розірвання
договору оренди із забудовником на вул. Половецькій, 25/27.
Саме через скандал, який
стався 9 березня з побиттям тітушками мешканців Татарки та нардепа, мер Києва був вимушений
наказати депутатам своєї фракції
підтримати мій проект рішення.
Кличко злякався відповідальності за наслідки незаконного продовження ним договору оренди
минулого року після того, як вже
понад 3 роки у договору сплив
строк. Відтак, згідно закону необхідно було приймати рішення
про передачу ділянки повторно і
виключно рішенням Київради, а
не кулуарно земельною комісією.
Минулого року мер Києва
проігнорував депутатські звернення «свободівців» з проханням
накласти вето на рішення комісії і
не продовжувати договір оренди
із забудовником, оскільки це суперечитиме чинному законодавству.
Так як Кличко був завчасно проінформований про незаконність продовження договору
оренди, отже подовження в такий спосіб відбулося ним умисне.
Цікаво, що за розірвання цього договору проголосува-

ло 15 депутатів, більшість з яких,
до речі, минулого року проголосувала за його подовження.
Як
аргументацію
до
необхідності
розірвання
договору я підготував перелік порушень, які здійснив забудовник.
До прикладу, у відповіді Державної фіскальної служби зазначається, що станом на друге березня 2018 року заборгованість з
орендної плати складає 940,3 тис.
гивень. Несвоєчасна плата за користування ділянкою є однією з
підстав для розірвання договору.
Мешканці Татарки, які прийшли того дня на комісію, вчергове розвінчали чергові побрехеньки команди Кличка, мовляв, люди
боряться виключно за свої "незаконно встановлені гаражі". Мешканці, гаражі яких там стоять вже
понад 20 років, борються проти
незаконної забудови і завжди були
готові до будівництва, але не багатоповерхівки на місці гаражів,
а дитячого садочку чи створення озелененої зони відпочинку.
Дуже прикро, що лише
такі резонансні події як побиття людей, здатні хоч якось направляти діяльність Кличка та
його друзів в законне русло.

"Свободівці" блокують сесію з вимогою притягнути до відповідальності винних у побитті людей

Понеділок

м. Київ
вул. Татарська, 3/2

Вівторок

−
11:00
18:00

Середа

−

Четвер

11:00
20:00

П'ятниця

−

13:00
14:00
13:00
14:00
13:00
14:00
13:00
14:00
13:00
14:00

Прийом
дзвінків

Обідня
перерва

Прийом
громадян

Розклад роботи приймальні депутата Київради
Святослава КУТНЯКА
та народного депутата України Юрія ЛЕВЧЕНКА

11:00
18:00
11:00
18:00
11:00
18:00
11:00
20:00
11:00
18:00

(044)209-40-56
тел. приймальні:  (067)473-86-60
(093)540-87-03

ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ СВЯТОСЛАВА КУТНЯКА

ДОРОГІ КИЯНИ!

Після того як український
народ вигнав з країни Януковича, олігархи зробили ставку на
нібито нову політичну «еліту», за
якої би вони і далі могли спокійно
грабувати країну. На жаль, більшість українців довідалися про це
пізно. Як з’ясувалося, напередодні виборів Порошенко з Кличком
літали до олігарха Дмитра Фірташа у Відень, де і була вирішена
доля країни на найближчі п’ять
років. Українці навіть не дізналися би деталей цієї змови, якби у
Віденському суді, переймаючись
за своє вислання до Америки
за корупційні дії, Фірташ не почав здавати своїх поплічників.
Ставленики олігархату легко змогли перемогти у першому
турі як президентських виборів,
так і виборів міського голови столиці. Зрештою, в 2015 році відбулося об’єднання «УДАРу» та «Солідарності» в партію «БПП», яку і
досі очолює Кличко. Наївні сподівання багатьох на те, що ні Порошенко, ні Кличко «не будуть красти, бо вже мають великі статки»,
після виборів швидко розвіялися.
Провівши з собою чергову
когорту «ручних» депутатів, Кличко сьогодні має необмежені можливості та абсолютну підтримку в
Київраді, яку він використовує для
просування інтересів олігархату.
Депутати, які за підтримки Кличка підкуповують виборців
грошима, гречкою, лавочками,
дитячими майданчиками, ремонтами під’їздів тощо, зараз займаються поверненням «вкладених»

коштів і подальшим самозбагаченням за рахунок громади. Поряд з тим це злочинне угрупування навмисно поширює міф про те,
що, мовляв, «всі політики однакові». Це робиться для дискредитації тієї невеликої кількості депутатів Київради, які працюють на
інтереси народу, а не своєї власної кишені. Якщо кияни вважатимуть, що «всі однакові», то й далі
будуть наступати на ті самі граблі й обирати покидьків за «мед
та лавочку», а потім дивуватися, чому у них під вікнами незаконно будується багатоповерхівка, а взимку немає опалення.
Проте, я радий з того, що
попри все, нам з вами вдалося
обрати на Татарці нормального
депутата Київради - Святослава Кутняка. Як і ви, я підтримав
кандидатуру Святослава, який
народився та виріс на Татарці і
краще будь-яких посіпак Кличка
та Пилипишина знає проблеми
мікрорайону та ледве не зі шкільного віку бере активну участь
у громадському житті столиці.
Минуло майже три роки
і мені не соромно за наш вибір!
За час виконання депутатських
повноважень Святославу пліч-опліч з громадою вдалося зробити
дійсно багато. Але, на жаль, невелика кількість таких депутатів
в Київраді не здатна зупинити
знищення столиці, а може лише
пригальмовувати ці руйнівні процеси. Незаконні забудови, знищення зелених зон, дерибан землі та міського бюджету, на жаль,
вже нікого не дивують. Некомпетентна і меркантильна «молода
команда» під проводом Кличка,
використовує свої повноваження як засіб для власної наживи,
грабуючи і знищуючи столицю.
Втім, як кажуть, із найменшої краплі починається океан, і
я впевнений, що, врешті-решт,
ми з вами оберемо в Київраду більшість таких депутатів, як
Святослав Кутняк, яка покладе
край злочинам Кличка та Черновецького, – тож наша боротьба
продовжується.
Приєднуйтеся!

З повагою, Юрій ЛЕВЧЕНКО
БПП

ГОЛОСУВАННЯ.
ВО "Свобода"
"Солідарність"
НАЗВА ТА КОРОТКИЙ ЗМІСТ
С. Кутняк
Д. Банас
20.06.2017
«Про
припинення
Угоди між КМДА та Акціонерною
енергопостачальною компанією
«КИЇВЕНЕРГО», яким насправді угода була подовжена.
06.02.2018 «Про затвердження міської програми створення
(оновлення) містобудівної документації у м. Києві», якою дозволили приймати сотні незаконних ДПТ, в тому числі і Татарки.
27.10.2016  «Про внесення змін до
рішення... «Про бюджет міста Києва на 2016 рік». Згідно   з яким
місто передало 450 млн. грн.
ахметівському «Київенерго»
25.05.2018
«Про
заборону
підвищення тарифів на перевезення пасажирів на міських
маршрутах
загального
користування у м. Києві до
впровадження
автоматизованої
системи обліку оплати проїзду«.
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