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Різке подорожчання і абонплата: в Україні Різке подорожчання і абонплата: в Україні 

вже озвучили нові тарифи на комуналкувже озвучили нові тарифи на комуналку

Звіт ОСББ «Тельбін-Звіт ОСББ «Тельбін-

Комфорт» про Комфорт» про 
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Юрій Сиротюк: Влада Юрій Сиротюк: Влада 

Києва не змушує Києва не змушує 

Ахметова заплатити Ахметова заплатити 

за користування за користування 
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ПОРОШЕНКО ПОРОШЕНКО 

ЗАПРОПОНУВАВ ЗАПРОПОНУВАВ 

ПЕРЕЙМЕНУВАТИПЕРЕЙМЕНУВАТИ
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КИЄВІ НА ЧЕСТЬ КИЄВІ НА ЧЕСТЬ 

МАККЕЙНАМАККЕЙНА

Перейменувати вул. Московську у м. Києві Перейменувати вул. Московську у м. Києві 

на вул. Олега Сенцова, українського режисерана вул. Олега Сенцова, українського режисера

та політв`язнята політв`язня
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У Києві буде менше сміття: запрацював оновлений У Києві буде менше сміття: запрацював оновлений 

сміттєспалювальний заводсміттєспалювальний завод

Проект рішення Київської міської ради «Щодо поси-

лення впливу громади на процес прийняття рішень 

у районах столиці»
Громадська ініціатива щодо відновлення районних рад у Києві 

Збір підписів за відновлення райрад у м. Києві 

завершено.

Тарас Білінський, голова комітету з питань сус-

пільних комунікацій, децентралізації, місцевого 

самоврядування та агломерації Громадської ради 

при виконавчому органі Київради (КМДА) через 

Facebook подякував всім за допомогу у роботі 

комітету на шляху відновлення районного само-

врядування. Зібрано майже 3 000 підписів за міс-

цевою ініціативою. «Рухаємося далі, ми перемо-

жемо!» – написав Тарас Білінський. 

Громадянське суспільство

Фото:https://www.facebook.com/Тарас 

Білінський/Комітет Громадської Ради 

при КМДА з питань самоврядування
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Тарас Білінський – очільник Комітету Громадської Ради 

при КМДА з питань самоврядування



11 вересня 2018 року Київ-

ська міська рада більшістю 

голосів підтримала визна-

ння боргу перед НАК «На-

фтогаз України». Фракція 

ВО «Свобода» утрималась 

від голосування, оскільки 

вважає, що цей борг мусить 

платити олігарх Рінат Ахме-

тов, який є власником ПАТ 

«Київенерго», а не київська 

громада.

«Більшість Київради вчер-
гове вивела з-під удару олі-
гарха Ахметова і погодилась, 
що його борги платитимуть 
кияни», – наголосив керів-
ник фракції «Свобода» Юрій 
Сиротюк. – Замість змусити 
донецького олігарха, який 

користався на-
шим майном, 
заплатити за те, 
що він наробив, 
влада перекла-
дає його борги 
на киян. Найба-
гатша людина 
Східної Європи, яка нажила-
ся на кожному киянинові, ви-

являється, ні в чому не вин-
на, тож платити доведеться 

простим киянам!». 
( https://svoboda.org.ua)

При виконавчому органі Київської 
міської ради (Київській міській держав-
ній адміністрації) створено Раду почес-
них громадян міста Києва як консуль-
тативно-дорадчий орган. Відповідним 
розпорядженням КМДА також затвер-
джено склад і положення Ради.

Очолив нове об’єднання Микола По-
ліщук. Разом із ним до Ради увійшли 
Нугзар Барамія, Мирослав Вантух, Ілля 
Ємець, Іван Марчук, Ніна Матвієнко, 
Олександр Омельченко, Петро Пархо-
менко, Ігор Понамарчук, Юрій Рибчин-
ський, Ада Роговцева, Зінаїда Турчина, 

Володимир Чепелик, Валентина Шев-
ченко.

Основними завданнями Ради почес-
них громадян міста Києва є:

• аналіз проблемних питань, що ви-
никають під час реалізації повноважень 
виконавчого органу Київської міської 
ради у відповідній сфері;

• підготовка пропозицій керівництву 
КМДА щодо шляхів, механізмів та спо-
собів вирішення проблемних питань;

• виконання інших завдань, передба-
чених розпорядженнями КМДА.

Зокрема, Рада аналізуватиме причи-

ни проблем під час реалізації повнова-
жень Київської міської державної адмі-
ністрації, братиме участь у розробленні 
проектів нормативно-правових актів, 
подаватиме керівництву КМДА розро-
блені за результатами своєї роботи про-
позиції та рекомендації. Така співпраця 
сприятиме більш ефективній взаємодії 
органів виконавчої влади, установ і гро-
мадських організацій щодо вирішення 
проблемних питань. 

(https://kyivcity.gov.ua)
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Столична влада

Юрій Сиротюк: Влада Києва не 

змушує Ахметова заплатити за 

користування майном громади, 

а йде йому назустріч

Фото:https://www.facebook.com/Тарас Білінський/Комітет Громадської Ради при КМДА з пи-
тань самоврядування

Фото:http://kmr.gov.ua/sites/default/fi les/
bilinskyy_ta_in._-_misceva_iniciatyva.pdf
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Початок на 1 сторінці

Київ.org

Нині Проект рішення Київської 

міської ради «Щодо посилення 

впливу громади на процес при-

йняття рішень у районах столиці» 

знаходиться на розгляді Постій-

ної комісії Київської міської ради 

з питань місцевого самоврядуван-

ня, регіональних та міжнародних 

зв’язків.

Місцеву ініціативу зареєстрували з 
метою децентралізації та відновлення 
самоврядування у столиці. 

Згідно порядку внесення та розгля-
ду місцевих ініціатив з дати реєстра-
ції повідомлення про початок збору 
підписів на підтримку місцевої ініці-
ативи був відлік 30 календарних днів 

для збору 1 000 підписів, щоб відда-
ти пакет документів на реєстрацію до 
Київської міської ради. В термін, до 23 
серпня 2018-го, зібрали майже в три 

рази більше підписів!

Підписанти строго дотримувалися 
Інструкції для заповнення підписного 
листа. Основними вимогами до під-
писного листа були:

* Обов’язковий двосторонній друк 
(!) – з одного боку підписний лист, з ін-
шого боку проект рішення який про-
понується.

1. Підписатися змогли тільки кияни, 
яким виповнилося 18-ть років і які 
підтвердили прописку в місті Києві.

2. Одна і та сама особа могла лише 

один раз поставити свій підпис під іні-
ціативою (адже, якщо б були дублю-
вання, то не зараховуються одразу 
обидва підписи).

3. Графа «Прізвище, ім’я, по батько-
ві» заповнювалася ПОВНІСТЮ. Не Іва-
нов І.І., і навіть не Іванов Іван, а Іванов 
Іван Іванович – тільки так, щоб все 
було чинно. 

4. Графа «Дата народження» також 
заповнювалася ПОВНІСТЮ. Не 1990 і 
не 01.01., а 01.01.1990 – правильний 
варіант. 

5. Графа «Адреса реєстрації» запо-
внювалася за наступним алгоритмом: 
місто, вулиця, будинок, квартира.

Фото:https://www.facebook.com/Тарас Білін-
ський/Комітет Громадської Ради при КМДА з 
питань самоврядування

При Київській міській державній адміністрації 
створено Раду почесних громадян Києва

Самоврядування



Українці вже незабаром платитимуть за воду в се-

редньому на 12% більше. Ціла низка водоканалів 

перерахувала вартість своїх послуг, а Національна 

комісія у сферах енергетики та комуналки (НКРЕКП) 

підтримала пропозицію підняти ціни. Далі – введення 

абонентської плати на все і зростання тарифів на газ.

OBOZREVATEL з’ясував, як і для кого подорожчає вода 
вже найближчим часом і скільки доведеться віддавати на 
абонплату.

Чому і як дорожчає вода

Холодна вода подорожчає у Вінниці, Дніпрі, Броварах, 
Житомирі, Луцьку, Чернівцях, Запоріжжі та ще у цілому 

ряді міст. В середньому тариф зросте на 12,2%. Напри-
клад, якщо зараз сім’я з трьох осіб платить за воду близь-
ко 150 грн, то після перегляду цін сума у платіжці може 
вирости приблизно до 170 грн. Рішення про підвищення 
тарифів ухвалив НКРЕКП, а нові ціни розрахували підпри-
ємства разом із місцевою владою.

В Україні тарифи підвищують за наступною схемою: під-
приємство затверджує інвестиційну програму з місцевою 
владою, оцінює свої витрати, об’єми споживання. Рахують 
оновлені тарифи, обговорюють їх на громадських слухан-
нях і лише потім їдуть до Києва і захищають свої розра-
хунки в Національній комісії у сферах енергетики та кому-
нальних послуг. 

До речі, поступово дорожчатиме вода по всій Україні. 
Інформацію про те, як планує підняти ціни ваш водоканал, 
можна дізнатися на його сайті. Постачальники, розробля-
ючи пропозиції, публікують їх. За словами віце-президен-
та Асоціації водоканалів Ольги Бабій, у вересні-жовтні хо-
лодна вода може подорожчати приблизно на 10% по всій 
Україні.

У Києві злетять тарифи на воду, а на українців чекає 

абонплата

Пропозиція про підвищення тарифів на 2019 рік «Київ-
водоканал» уже встиг опублікувати на своєму сайті. Так, 
якщо комісія підтримає постачальника, вже за 4 місяці жи-
телі столиці платитимуть за куб води 23,1 грн (зараз – 16,7 
грн). Припустимо, що сім’я з трьох осіб на місяць витрачає 
7 кубометрів холодної води. Зараз їм приходить платіжка 
на 117 грн. Якщо тарифи підвищать, за такий же об’єм води 
доведеться платити вже 161,7 грн.

Підстави для перегляду тарифу ті самі: зростають зарп-
лати, дорожчає ремонт, електроенергія. Серед іншого в 
цьому році додався ще один фактор – в кілька разів зрос-
ли ціни на реагенти для знезараження води (хлор). 

Наступний крок після подорожчання води – введення 

абонентської плати з 2019 року. Ця норма передбачена 
вже прийнятим законом «Про житлово-комунальні по-
слуги». Її розмір, за підрахунками OBOZREVATEL, станови-
тиме близько 15-20 грн з квартири. І не має значення, чи 
це п’ятикімнатні апартаменти чи «одиничка» у «хрущовці».

В уряді вже підготували пропозицію обмежити макси-
мальний розмір абонплати. Варіант Кабміну – прив’язати 
платежі до мінімальної зарплати. Рахуватимуть за форму-
лою: мінімальна зарплата × 2,58 × коефіцієнт витрати. Для 
опалення і гарячої води коефіцієнт – 0,004, для холодної 
води – 0,0035, а на вивезення сміття – 0,0015. Зі зростан-
ням мінімалки зростатимуть і суми у платіжках. Це дозво-
лить компенсувати подорожчання.  

Отже, при мінімалці у 3723 грн (наявний розмір):
• Абонплата на воду: 33 грн
• Абонплата на вивезення сміття: 14,4 грн
• Абонплата на опалення: 38,4 грн
• Абонплата на гарячу воду: 38,4 грн
При мінімалці у 4200 грн (можливий розмір з наступно-

го року):
• Абонплата на воду: 33 грн
• Абонплата на вивезення сміття: 37,9 грн
• Абонплата на опалення: 43,3 грн
• Абонплата на гарячу воду: 43,3 грн
«Абонплата стосуватиметься кожної послуги окремо: 

постачання гарячої води, постачання холодної води та по-
стачання теплової енергії», – пояснив аналітик Асоціації 
міст України Олег Гарник.

Українців уже найближчими місяцями очікує чергова 
хвиля зростання тарифів на комуналку. Рішення про під-
вищення тарифів на воду вже прийняте у більшості міст, 
наступний крок – підвищити вартість газу, опалення і гаря-
чої води. Щоправда, навіть з урахуванням подорожчання 
витрати на комунальні послуги можна скоротити. 

(https://www.obozrevatel.com)

В травні цього року президент України Петро Поро-
шенко підписав указ про призначення нових членів На-
ціональної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Про це 
повідомила прес-служба глави держави. Новими членами 
енергетичного регулятора стали: Оксана Кривенко, Оле-
на Антонова, Олександр Фармагей, Дмитро Коваленко, 
Євген Магльований. Головою регулятора стала Оксана 
Кривенко, яка раніше обіймала посаду заступника дирек-
тора департаменту нафти і газу в НКРЕКП. 

Фото:https://president.gov.ua 

11 вересня сміттєспалювальний 
завод «Енергія» КП «Київтеплое-

нерго» відновлює роботу після 
планових ремонтних робіт і знову 

прийматиме тверді побутові від-
ходи. Є надія, що проблема з ви-
везенням сміття у столиці якось 
вирішиться, й його прибиратимуть 
вчасно. 

 Після щорічного планового ре-
монту обладнання заводу «Енер-
гія» готове до роботи взимку – пе-
ретворювати побутові відходи на 
корисну енергію для забезпечен-
ня киян теплом і гарячою водою.

Нагадаємо, що 10 серпня завод 
«Енергія» призупинив свою робо-
ту для проведення планових ре-
монтних робіт. Це необхідно було 

для того, щоб підготувати облад-
нання до роботи в посиленому ре-
жимі під час опалювального періо-
ду та оглянути і відремонтувати те 
устаткування, до якого в робочому 
стані немає доступу.

«Протягом місяця ми відремон-
тували бункер побутових відхо-
дів, виконали власними силами 
ремонти котлів, насосного облад-
нання та арматури, а також при-
вели в належний стан обладнання 
двох бойлерних. Ми реалізували 
усі необхідні роботи для того, щоб 
завод міг працювати взимку. Сьо-

годні «Енергія» – єдиний в Україні 
сміттєспалювальний завод. Тож 
ми не можемо собі дозволити щоб 
він стояв, адже його робота вкрай 
важлива для Києва. Завод спалює 
близько 25% столичних відходів, 
а це майже 750 тонн сміття щодо-
би! Це ті відходи, які інші вивозять 
на звалища – ми ж повністю ути-
лізовуємо їх, а взамін отримуємо 
теплову енергію для мешканців 
житлових масивів «Позняки» та 
«Осокорки», – розповів директор 
СП «Завод «Енергія» Сергій Крикун.

(https://vechirniykiev.com.ua)
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ГАРЯЧА ЛІНІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: (044) 200-76-24,
за яким можна телефонувати у робочі дні з 9 до 18 години і повідомляти про факти порушення прав 
фізичних осіб-підприємців та господарюючих суб‘єктів, незаконного втручання в їх господарську 
діяльність, тиску з боку органів державного контролю та правоохоронних органів. 
ПРОКУРАТУРА МІСТА КИЄВА:  (044) 527-72-60, 527-71-22
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«Телефони довіри»  

Центрального апарату ГЕНЕРАЛЬНОЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ: (044) 200-79-87

ПРОКУРАТУРИ МІСТА КИЄВА: (044) 527-72-87

Житлово-комунальні тарифи

Інфраструктура

У Києві буде менше сміття: запрацював оновлений сміттєспалювальний завод

Різке подорожчання і абонплата: в Україні вже озвучили нові тарифи на комуналку

Фото:https://vechirniykiev.com.ua

Депутатська фракція «Об’єднання «Самопоміч» У Київ-
ській міській раді заявила про припинення своєї діяль-
ності та саморозпуск. Відповідне рішення 11 вересня під 
час пленарного засідання оголосив заступник міського 
голови, секретар Київради Володимир Прокопів.

«Саморозпуск столичної фракції «Об’єднання «Само-
поміч» не несе загрози для діяльності Київської міської 
ради. Згідно з регламентом, будь-яка фракція у КМР має 
на це право. Ми і далі продовжуємо разом працювати у 
сесійній залі на благо міста. Впевнений, у подальшому 
вже колишні члени фракції «Об’єднання «Самопоміч» у 
будь-якому форматі працюватимуть ефективно», – наго-
лосив Володимир Прокопів.  

Документ про саморозпуск підписали 18 з 22 членів 
фракції на загальних зборах депутатів. Відповідне рішен-
ня було ухвалено 10 вересня. 

«Я хотів би подякувати всім за плідну співпрацю у фор-
маті, який існував до цього моменту. Київська команда 
продовжує працювати далі. Ми найближчим часом по-
відомимо про формування нової депутатської групи. 
Про її назву і всі формальні процедури буде оголошено 
найближчим часом», – зазначив депутат Київради, екс-
голова фракції «Об’єднання «Самопоміч» Сергій Гусов-
ський.

Нагадаємо, 6 вересня Сергія Гусовського та ще трьох 

членів фракції «Самопоміч» у Київраді було виключено 
виконавчим комітетом політичної партії «Об’єднання 
«Самопоміч» з рядів своєї партії «за завдання значної 
шкоди репутації політичної сили». Причиною такого рі-
шення було названо голосування за земельні питання на 
користь члена фракції Романа Марченка. 

(http://kmr.gov.ua    https://samopomich.ua)     

Як і анонсували, представники саморозпущеної фрак-
ції «Самопоміч» утворили у Київраді нову депутатську 
групу «Київська команда».

Про це 13 вересня повідомив очільник новоствореної 
групи Сергій Гусовський у своєму Facebook.

За його словами, з 22 членів колишньої депутатської 
фракції до складу нової групи Київради увійшли 17 лю-
дей.

«Сьогодні у Київраді ми разом з колегами створили де-
путатську групу «Київська команда». До її складу увійшли 
17 депутатів», – написав Гусовський. 

(https://espreso.tv/news)

Столична влада

ФРАКЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» У КИЇВРАДІ ЗАВЕРШИЛА СВОЄ ІСНУВАННЯ 
Представники саморозпущеної фракції «Самопомочі» утворили у Київраді нову депутатську групу «Київська команда»

Фото:http://kmr.gov.ua
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Діяльність ОСББ в столиці Сучасність через призму історії

Петиція на сервісі Київради

Звіт ОСББ «Тельбін-Комфорт» про організаційну та 

фінансово-господарську діяльність у 2016 - 2017 р.р.
ПОРОШЕНКО ЗАПРОПОНУВАВ 

ПЕРЕЙМЕНУВАТИ ВУЛИЦЮ КУДРІ В 

КИЄВІ НА ЧЕСТЬ МАККЕЙНА

Перейменувати вул. Московську 

у м. Києві на вул. Олега Сенцова, 

українського режисера та політв`язня

Основними завданнями ОСББ «Тель-
бін-Комфорт», яке знаходиться в Києві 
на проспекті Павла Тичини, 18-б, у звіт-
ному періоді було покращення стану 
утримання будинку, прибудинкової 
території та сприяння співвласникам, 
мешканцям будинку в отриманні якіс-
них комунальних послуг; раціональ-
не використання коштів об’єднання, 
отримання від забудовника будинку 
на власний баланс.

Фінансово-господарська та орга-
нізаційна робота об’єднання велась 
згідно затвердженого плану та ко-
шторису з урахуванням коригувань, 
пов’язаних з підвищенням тарифів на 
житлово-комунальні послуги протя-
гом звітного періоду. За результатами 
діяльності у 2016-2017 рр. ОСББ «Тель-
бін-Комфорт» в цілому з основними 
задачами по утриманню будинку та 
прибудинкової території справилося. 
Згідно висновків, проведеної ауди-
торської перевірки, встановлено пра-
вильність накопичення та витрачання 
коштів ОСББ у звітному періоді.

Протягом 2016-2017 рр. було продо-
вжено роботу по отриманню будинку 
на баланс ОСББ. Рішення суду всту-
пило в законну силу та обов’язкове 
до виконання. Після неодноразових 
перемовин правління ОСББ з керів-
ництвом забудовника, ТОВ «Київське 
будівельне підприємство №3», Акт 
прийому-передачі не було укладено. 

Причиною є небажання забудовника 
документально підтвердити недороб-
ки, які допущені ним при закінченні 
будівництва, уклавши відповідні До-
датки до Акту приймання-передачі бу-
динку на баланс. Але треба зазначити, 
результатом таких перемовин стало 
виконання забудовником певного 
об’єму робіт по усуненню власних не-
доліків. А саме, у місцях загального 
користування будинку встановлено 
протипожежну автоматику, завезені 
пожежні рукави та крани для гідрантів, 
встановлено пожежні насоси, поки не 
підключені, не протестовані. Робота у 
цьому напрямку продовжується.

Щодо платіжної дисципліни. ОСББ 
було виграно, у всіх інстанціях, позов 
проти злісного неплатника, власника 
квартири №52 Є.А.Єршова. Судові слу-
хання тривали більше року, суд різно-
сторонньо вивчав діяльність ОСББ, 
правомочність дій та законність розра-
хунків та нарахувань, в тому числі роз-
міру внеску на утримання будинку та 
прибудинкової території. Результатом 
стало справедливе рішення. Боржник 
за виконавчим листом сплачує не тіль-
ки суму боргу, але й штрафні санкції.

На кінець звітного періоду, продов-
жуються судові слухання стосовно 
боржників, власників нежитлових 
приміщень. 

В звітному періоді проведено комп-
лексні заходи по підготовці до роботи 
в осінньо-зимовий період будинко-
вих систем енергозабезпечення та 
теплопостачання, які рекомендовані 
виробником цих послуг ПАТ «Київ-
енерго». Також, зважаючи на заяви 
мешканців на недостатню температу-
ру квартирних засобів централізова-
ного опалення, провели консультації 
із залученням фахівців та контролерів 
ПАТ «Київенерго», провели додаткові 
пуско-налагоджувальні роботи для 
оптимізації функціонування системи 
опалення будинку.

Згідно з Законом України «Про 
житлово-комунальні послуги» та змі-
нами до Закону України № 1198 від 
10.04.2014 року «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо удоско-
налення розрахунків за енергоносії», 

виконавцем послуг з централізова-
ного опалення та постачання гарячої 
води для об’єктів усіх форм власності 
може бути лише теплопостачальна 
організація. Врешті в минулому році, 
після закриття фонду фінансування 
будівництва нашого будинку та склад-
них переговорів із забудовником, 
об’єднання уклало договір про співп-
рацю з ПАТ «Київенерго» на теплопос-
тачання. За організаційної підтримки 
об’єднання, співвласники переведені 
на поквартирний облік споживання 
тепла та гарячої води. Тепер ОСББ не 
є колективним споживачем та не несе 
відповідальності за заборгованості 
окремих співвласників за цей вид по-
слуг. Але, однією з умов підписання та-
кого договору було укладання угоди 
про реструктуризацію попередніх за-
боргованостей за опалення та гарячу 
воду. При укладанні цієї угоди, станом 
на 01.05.2017 року загальна заборго-
ваність ОСББ перед ПАТ «Київенерго» 
складала 803 916,37грн., а станом на 
січень 2018р. – 334 094,10 грн. 

Беручи до уваги чисельні нарікання 
мешканців на якість надання послуг 
від охоронної фірми та її наполягання 
про підвищення оплати, в 2017 році 
об’єднання вимушено було відмови-
тись від співпраці. В межах кошторису 
витрат в штат ОСББ введено вахтерів. 
На допомогу в їхній роботі, для забез-
печення правопорядку та правил руху 
на прибудинковій території та паркін-
гу було встановлено відеоспостере-
ження по всій прилеглій території, а 
також додаткові відеокамери у пар-
кінгу. Також для впорядкування руху 
авто та на заваду «героям парковки», 
за ініціативи співвласників та їх мате-
ріальної підтримки, були встановлені 
обмежувальні стовпці та півсфери.

В звітному періоді об’єднання про-
довжило облаштування дитячого 
майданчика, встановлено альтанку, 
лавки. Продовжено озеленення тери-
торії – висаджено декоративні кущі. 
Здійснені заплановані заходи по ре-
монту плиткового покриття фасаду, 
за неякісного укладання фасадної 
плитки, такі роботи треба проводити 
щороку.

Президент України Петро По-

рошенко ініціював переймену-

вання вулиці Івана Кудрі в Києві 

на честь американського сена-

тора Джона Маккейна.

Про це під час погоджувальної 
ради повідомила представник 
президента у ВР Ірина Луценко.

«Президент повернувся з США, 
де провів в останню путь велико-
го друга України сенатора Джона 
Маккейна. Тому президент зверта-
ється і просить фракції парламен-
ту підтримати його звернення до 
міської ради Києва про перейме-

нування вулиці Івана Кудрі – теро-
риста, чекістського оперативника, 
який діяв проти українського наці-
онального визвольного руху – на 
ім’я сенатора Джона Маккейна», – 
наголосила Луценко.

Раніше «Прямий» повідомляв, 
що у Північноатлантичному 
альянсі заявляють, що розглянуть 
пропозицію трьох колишніх ке-
рівників НАТО назвати нову штаб-
квартиру іменем покійного сена-
тора Джона Маккейна. 

(https://prm.ua)

На сайті Київської міської ради 
зареєстровано петицію з ініціати-
вою перейменувати вулицю Мос-
ковську в столиці на вулицю Олега 
Сенцова.

Відповідна петиція була опублі-
кована 6 вересня під номером 8224.

«Перейменувати вул. Москов-
ську у м. Києві на вул. Олега Сен-
цова, українського режисера та 
політв’язня», – йдеться у петиції, 
автором якої є Павло Киричек.

Наголошується, що таке рішення 
потрібне для підтримки Сенцова 

та збільшення політичного тиску 
на керівництво Росії з метою його 
звільнення.

Щоб петицію розглянула київська 
влада, її має підтримати 10 тисяч 
осіб упродовж трьох місяців. 

Як повідомлялося, український 
режисер із Криму Олег Сенцов, 
незаконно засуджений у РФ до 
20 років колонії, 14 травня 2018 
року оголосив голодування, вима-
гаючи звільнення усіх українців – 
політв’язнів Кремля. 

(https://www.ukrinform.ua)

Конструктивна комунікація

Подяка колективу КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Дніпровського району м.Києва»

На адресу редакції «Київ.org» надійшов лист-подяка 
для колективу КП «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Дніпровського району м.Києва» від 
громади  будинку номер 10 на бульварі І.Шамо. 

Мешканці будинку набули суб’єктності, створивши 
ОСББ. Активні громадяни залучились до співпраці з 
Комунальним підприємством. На меті активістів було 
висвітлення питань і інформування працівників КП про 
стан будинку і здійснення ремонту життєвоважливих 
частин будинку для нормального їх функціонування і 
експлуатації. А будинок на Шамо, 10 – величезний: 17 
поверхів, 3 під’їзди, 384 квартири, більше 3 000 мешкан-
ців. 

Здавалося, місія нездійсненна! Адже бекґрауд кому-
нальних підприємств всім відомий! 

 Як розповідають активісти, на початку і у них нічого 
не виходило, не виходило через словосполучення «ні-
коли не вийде».

 Як же все-таки вдалася успішна співпраця і задово-
лення всіх потреб у поточному ремонті величезного 
будинку? 

Сторони порузумілися на ідеї загального блага, саме 
ця ідея всім зрозуміла і здатна руйнувати всі хибні сус-
пільні передумови. І раптом з’ясувалось, що, цілком 
природньо, більшість працівників хочуть добре, з ра-
дістю і сумлінням виконувати свою роботу, бажають 
змін у суспільних відносинах, хочуть пишатися своєю 
роботою, яка змінює на краще простір навколо нас.

 Особливу подяку громада будинку номер 10 на буль-
варі І.Шамо проголошує за відновлення покрівлі даху, 
опорні колони будинку, дві ліфтові лебідки директору 
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового 
фонду Дніпровського району м.Києва» С.Т.Прогонюку, 
головному бухгалтеру Т.М.Тарасенко та їх колегам: 
М.В.Півню, В.В.Панову і решті співробітникам Комуналь-
ного підприємства.

Фото:https://www.ukrinform.ua

Фото:https://prm.ua

Вадим Полєтаєв – диретор 
ОСББ «Тельбін-Комфорт»
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