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Другий Форум громадських рад міста Другий Форум громадських рад міста 
Києва «Велика Столиця-2019» відбувся Києва «Велика Столиця-2019» відбувся 

у грудні 2018-гоу грудні 2018-го

Учасники ІІ Форуму громадських 

рад міста Києва «Велика 

Столиця-2019» розповідають                                                                                     

Кличко у Давосі говорив з політиками та представниками 
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Мер Києва Віталій Кличко під час зустрічей з європей-
ськими політиками та представниками великих світо-
вих компаній на Всесвітньому економічному форумі в 
Давосі говорив про підтримку України, її європейських 
прагнень, про втілення нових проектів.

На заході, який традиційно влаштовує в Давосі аме-
риканське видання «Washingtonpost», відбулися зу-
стрічі та спілкування Кличка з канцлером Австрії Се-
бастьяном Курцом, новою главою німецької партії 
Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-
Карренбауер.

«Дуже важливо відвідувати такі заходи, де збира-
ється багато впливових політиків зі всього світу. Адже 
політика – це, перш за все, персональне спілкування, 
персональні контакти. І, однозначно, ці контакти нам 
потрібно використовувати на користь України, на ко-
ристь міста Києва, – відзначив Кличко. – На зустрічі з 
Аннегрет Крамп-Карренбауер я привітав її з обранням 
главою ХДС і висловив сподівання, що політика цієї 
партії і Німеччини відносно України ні в якому разі не 
зміниться. Що продовжиться і політична, і економічна 
підтримка України. Оскільки всі хочуть бачити Україну 
стабільною державою і надійним партнером. У розмо-
ві з канцлером Австрії ми обговорили теми розвитку 
України, майбутніх виборів. Наші друзі хвилюються, 
щоб ці вибори не вплинули на стабільність в Україні, 
щоб не було ніякої турбулентності. Себастьян Курц ще 

раз висловив повну підтримку України і пообіцяв цього 
року відвідати Київ та запросив мене на з’їзд Австрій-
ської народної партії, яку він очолює», – розповів Віта-
лій Кличко.

Також в Польському домі в Давосі відбулася зустріч 
мера Києва з прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким.

Про нові технологічні проекти для Києва та їх прак-
тичне втілення Кличко говорив з генеральним дирек-
тором німецької компанії SAP Вільямом МакДермотом. 
Ця компанія вже допомогла українській столиці запро-
вадити відкритий бюджет в рамках системи смарт-сіті.

Відвідав мер Києва під час Всесвітнього економічно-
го форуму і Український сніданок у Давосі. Там обгово-
рювали як Україні впоратися з викликами, які стоять 
перед нею в рік президентських та парламентських ви-
борів.

«Загроза, яку несе російська агресія, є величезною. 
Але викликів у нас немало і у внутрішній ситуації. Май-
бутні вибори багато значать для майбутнього країни. 
По-перше, важливо, щоб вони пройшли за найвищими 
демократичними стандартами. По-друге, життєво-важ-
лива для країни готовність та здатність того, хто пере-
може, ефективно захистити інтереси нашої держави та 
посилити процес реформування», – відзначив  Віталій 
Кличко.

(http://kiev.klichko.org)

На міжнародній арені



12 грудня 2018 року в колонній 
залі Київської міської державної 
адміністрації відбувся II Форум 
громадських рад міста Києва «Ве-
лика Столиця-2019». 

Керівники  профільних коміте-
тів Громадської ради при КМДА 
самостійно обрали тематику для 
обговорення з урахуванням про-
блем районів столиці і міста вза-
галі.

Делегати обговорювали про-
блеми освітньої і медичної ре-
форм, містобудування, житло-
во-комунального господарства, 
соціального захисту, транспорт-
ної інфраструктури, екології 
тощо.

Активісти підняли питання 
щодо тіньової схеми організації 
продуктових та сільськогоспо-
дарських ярмарків в Києві, що ро-
ками акумулює десятки мільйонів 
в кишені шахраїв, оминаючи бю-
джет міста.

Висловлено безліч ідей, як ря-
тувати пам’ятки історії та культу-
ри в столиці.

Для учасників Форуму були 
роздані анкети, заповнивши які, 
кожен мав можливість долучити-
ся в своїх думках до загального 
рішення, щоб, відповідно, було 
почуто кожного небайдужого 
присутнього на заході киянина.

Учасники Форуму (228 осіб) за-
твердили Резолюцію про необ-
хідність вирішення проблемних 
питань життєдіяльності міста Ки-
єва.  Підтримали звернення Всеу-
країнського Форуму громадських 
рад у м. Дніпро (07-08 грудня 2018 
року) до Прем’єр-Міністра Украї-
ни В.Б. Гройсмана. 

В своїй доповіді голова Гро-
мадської ради при КМДА Богдан 
Назаренко оприлюднив грудневі 
тези щодо можливих змін та до-
повнень до Постанови Кабінету 
Міністрів України №996 від 03 
листопада 2010 року «Про забез-
печення участі громадськості у 
формуванні та реалізації держав-
ної політики». 

27 грудня на останньому в ми-
нулому році засіданні Громад-
ської ради при Київській міській 
державній адміністрації було роз-

глянуто і затверджено остаточну 
редакцію Резолюції II Форуму гро-
мадських рад міста Києва «Велика 
Столиця-2019». Прийнята Резолю-
ція охоплює понад 50 найактуаль-
ніших проблем столиці та пропо-
зиції до їх вирішення з точки зору 
громади столиці. 

Хвилиною мовчання було вша-
новано громадського активіста 
Дмитра Фортунатова, який на-
передодні Форуму відійшов у за-
світи.

НАЗАРЕНКО БОГДАН 

СТАНІСЛАВОВИЧ

Голова Громадської ради при 
виконавчому органі Київської 
міської ради (КМДА)

«У Форумі взяли участь всі 
громадські ради при районних 
держадміністраціях Києва, чле-
ни Громадської ради при КМДА, 
активісти від різних громадських 
організацій. Були запрошені на 
захід чиновники міської держад-
міністрації, депутати Київради. 

Наша діяльність є публічною і 
прозорою. Час після проведеного 
минулого Форуму «Велика Столи-
ця-2018» був досить не простим. 
Але ми можемо чесно дивитися 
один одному в вічі. За звітний 
період нами на засіданнях Гро-
мадської ради було ухвалено 
146 рішень. Комітети та комісії 
провели 121 захід різного рівня. 
Налагодили плідну співпрацю зі 
структурними  підрозділами  міськ -
держадміністрації. Одначе, хочу 
наголосити, що нашій Громад-
ській раді не вдалося створити 
результативний механізм впливу 

громадськості на владу. 
У зв’язку з тим, що механізм 

впливу на місцеву владу працює 
погано, Громадська рада  при 
КМДА ініціювала питання щодо 
необхідності внесення змін до іс-
нуючої  Постанови  Кабінету Міні-
стрів №996, яка регламентує  по-
рядок проведення громадських 
консультацій. Сподіваємось, що 
спільними зусиллями ми зможе-
мо досягти бажаного. Ми хочемо 
відповідних змін для того, щоб 
отримувати реальні практичні ре-
зультати від співпраці з владою.»

АРАКЕЛЯН АРТУР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Профільний заступник голо-
ви з гуманітарно-соціальних 
питань Громадської ради при 
виконавчому органі Київської 
міської ради (КМДА)

Координатор Координацій-
ного комітету громадських 
рад міста Києва

Голова Громадської ради при 
Деснянській районній в місті 
Києві державній адміністрації

 «Сьогодні відбувся Другий 
Форум столичних громадських 
рад, який ініційований Коорди-
наційним комітетом громадських 
рад міста Києва і безпосередньо 
Громадською радою при КМДА. 
На Форумі піднімаються найак-
туальніші, найгостріші проблеми 
Києва з точки зору громади. Перш 
за все, я на цьому акцентую, саме 
з точки зору громади. Адже вирі-
шення деяких питань влада міста 
в ролі чиновників КМДА може 

бачити під іншим ракурсом, від-
мінним від бачення громади. Тому 
ми владі підказуємо. Пропонуємо. 
Відповідно, 10 секцій, 10 комітетів 
Громадської ради при КМДА і 10 
Громадських рад при районних 
держадміністраціях Києва, кожен 
із них піднімали окремо взяті теми 
життєдіяльності столиці, і не про-
сто піднімали, деталізовували, а 
пропонували шляхи їх вирішення. 

Сподіваюся, що нас влада все-
таки почує. Ми будемо наполяга-
ти на тому, щоб всі наші пропози-
ції, закріплені в Резолюції Форуму, 
були розглянуті на фракціях і в 
комітетах Київської міської ради, 
а також на засіданнях відповідних 
департаментів КМДА.»

БІЛІНСЬКИЙ ТАРАС 

ВОЛОДИМИРОВИЧ

Голова Комітету з питань 
суспільних комунікацій, децен-
тралізації, самоврядування та 
агломерації Громадської ради 
при виконавчому органі Київ-
ської міської ради (КМДА)

Голова Громадської ради при 
Подільській районній в місті Ки-
єві державній адміністрації

«Дякую всім, хто нам допома-
гає та робить важливі для Києва 
справи. Є позиція, закріплена під-
писами трьох тисяч киян – місце-
ва ініціатива щодо відновлення 
районних рад у Києві. Члени іні-
ціативної групи продовжують від-
стоювати самоврядність столиці – 
поступово, послідовно, впевнено, 
компетентно. 

Ми, розуміючи наслідки від-
сутності справжнього місцевого 
самоврядування в місті Києві, 

об’єднали свої зусилля для прове-
дення просвітницьких заходів по 
відновленню ефективного управ-
ління на рівні районів.

Обговорення в районах міста 
було дуже продуктивним. Багато 
хто виявив бажання долучитися 
до практичної роботи. Всі усві-
домлюють, що для плідного роз-
витку, потрібно налагоджувати 
эфективну комунікацію в середи  -
ні кожного району нашого міс-
та. Знаємо, що політична воля 
пов’язана зі сміливістю та від-
повідальністю. Є підтвердження 
позитивної тенденції. На Форумі 
ми вчергове закріпили рішення 
територіальної громади міста про 
створення дієвого самовряду-
вання через відновлення роботи 
районних у місті Києві рад та їх 
виконавчих органів з метою по-
силення впливу громади на про-
цес прийняття рішень у районах 
столиці.» 

БОТЕЗ В’ЯЧЕСЛАВ 

ПЕТРОВИЧ

Профільний заступник голо-
ви з фінансово-економічних 
питань Громадської ради при 
виконавчому органі Київської 
міської ради (КМДА)

 «Форум  «Велика Столиця-2019» – 
не просто головна,  а саме осново-
пололожна подія по налагоджен-
ню порозуміння між громадою та 
виконавчою владою, проведена 
на фаховому рівні.

Як фахівець, взяв до уваги де-
кілька нагальних питань по роз-
будові та покращенні життєдіяль-
ності в місті.

Виявив дві сторони щодо вирі-
шення будь-яких проблем. Части-
ну їх можливо реалізовувати при 
співпраці з адміністрацією. Од-

Містобудування

Громадянське суспільство

Сім разів відміряй – один раз купи

Кількість незаконних забудов в 
Україні з року в рік зростає. Чому 
люди вкладають свої кровні в такі 
об’єкти?

В першу чергу – приваблива 
ціна. Чому б не купити квартиру в 
Києві за ціною всього-на-всього10 
тисяч гривень за метр…

Саме заниженою ціною прива-
бливі сумнівні будівництва. Мета 
несумлінного забудовника, а за 
фактом просто афериста, залучи-
ти за короткий час якомога більше 

інвесторів, а потім прикриватися 
людьми від перевірок.

Як не попастися «на гачок».
Дивіться на ціну і пам’ятайте 

просту істину, що «безкоштовний 
(дешевий) сир буває тільки в ми-
шоловці».

Лише в Києві приблизно кожен 
третій житловий комплекс буду-
ється з порушеннями. Тому не по-
лінуйтеся перед укладанням угоди 
ретельно перевірити інформацію 
про об’єкт і забудовника.

Слід переконатися в наявності 
у забудовника документів про ви-
ділення земельної ділянки під бу-
дівництво житлового комплексу. 
Особливу увагу варто звернути на 
цільове призначення землі. Якщо в 
цьому призначенні нічого не ска-
зано про будівництво житла, то об-
ходьте цей об’єкт стороною, незва-
жаючи на привабливу ціну, – його 
будівництво в будь-який момент 
може бути заморожене.

Мало хто знає з обивателів про 
такий документ, як містобудів-
ні умови і обмеження. А між тим, 

без нього не можна ні будувати, 
ні навіть проектувати. Якщо забу-
довник не може пред’явити міс-
тобудівні умови і обмеження або 
показав документ, а там все що 
завгодно, але ні слова немає про 
квартири, то будьте готові до про-
блем на будь-якому етапі, аж до 
введення будинку в експлуатацію 
та оформлення документів на пра-
во власності.

Необхідно звернути увагу і на 
дозвіл або декларацію про прове-
дення будівельних робіт (перший 
документ видається на IV-V кате-
горії складності, другий – на III). 
За словами президента Будівель-
ної корпорації «РІЕЛ» Ростислава 
Мельника, цим моментом забудов-
ники зловживають досить часто. 
Оскільки декларацію отримати 
простіше, вони й заявляють об’єкт 
як третьої категорії складності, а 
в результаті будують будинки IV-V 
категорії. При першій же перевірці 
такий об’єкт можуть зупинити і на-
віть знести.

Також необхідно звернути увагу 

і на наявність позитивного висно-
вку з експертизи самого проекту. 
Там теж має бути зазначено: будів-
ництво житла.

Досить часто трапляються ма-
хінації з так званими «зайвими» 
поверхами. Тобто, наприклад, за 
документами об’єкт задекларова-
ний як 9-ти поверховий, а будують 
14-15. Це теж вважається грубим 
порушенням і загрожує практично 
нерозв’язними проблемами.

Все частіше спостерігаються 
випадки, коли будинок, начебто, 
добудований, і вже заселений, і 
навіть документи у людей на ру-
ках, але є перебої з водою і елек-
трикою, газу немає, опалення – від 
якихось тимчасових котлів. І так 
триває роками. Пояснення просте, 
забудовник не отримав від відпо-
відних служб технічні умови, або 
грубо їх порушив, і тепер до бу-
динку безкінечно довго не будуть 
підключені постійні інженерні ме-
режі. 

Це основні позиції, які інвестору 
треба перевірити в першу чергу. 

Тут не обов’язкова присутність 
юриста, досить самому, не поспі-
шаючи, уважно почитати. Якщо, 
хоча б, в цих документах є поря-
док, то можете вважати, що ризики 
лише частково залишаються, і то 
мінімальні.

Ну а на останок, звичайно, по-
трібно уважно ознайомитися з 
пропонованим інвестиційним до-
говором. Самі законні механізми: 
фонд фінансування будівництва, 
цільові облігації та пайові інвес-
тиційні фонди. Є й інші схеми: по-
передній договір купівлі-продажу, 
або участь у будівництві через 
житлово-будівельний кооператив. 
У цих випадках рекомендується 
залучити юриста до аналізу запро-
понованих договорів.

Всі перераховані вище папері 
повинен надати вам сам забудов-
ник. У разі відсутності хоча б одно-
го з них, є ризик не ввести будинок 
в експлуатацію, залишитися без 
інженерних комунікацій і поштової 
адреси, не отримати права влас-
ності на житло.

Ростислав Мельник – президент 
Будівельної корпорації «РІЕЛ» 

Учасники ІІ Форуму громадських рад міста Києва «Велика 

Столиця-2019» розповідають
Другий Форум громадських рад міста Києва «Велика Столиця-2019» відбувся у грудні 2018-го
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ночас, велика кількість проблем 
потребує більш детального об-
говорення з громадою на місцях, 
що є можливим при проведенні і 
в подальшому ще більш розшире-
них форумів. 

Вважаю, що наша Громадська 
рада започаткувала гарну справу.  
Особливо потрібним буде прове-
дення наступних форумів «Велика 
Столиця». 

ГОЙКО ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

Голова Комітету з питань 
міжнародних зв’язків Громад-
ської ради при виконавчому 
органі Київської міської ради 
(КМДА)

Голова Громадської ради при 
Дарницькій районній в місті Ки-
єві державній адміністрації

 «В листопаді в Дарницькому ра-
йоні ми провели Тематичну секцію 
«Розвиток мережі закладів освіти 
міста Києва». 

Підняті питання на Тематичній 
секції ми закріпили в Рішенні Фору-
му «Велика Столиця-2019». Зійшли-
ся в поглядах, що потрібно зробити 
наступні кроки. Розробити і прийня-
ти програму розвитку мережі закла-
дів освіти за принципом зонування. 
Вжити заходів щодо контролю забу-
довників в частині виконання ними 
зобов’язань  щодо будівництва 
об’єктів соціального призначення, 
освітніх закладів в першу чергу. 
Вжити заходів щодо контролю та 
неможливості зміни  призначення 
земельних ділянок, які виділені під 
будівництво закладів освіти.

Необхідно провести інвентари-
зацію всіх закладів освіти з метою 
виявлення площ, що знаходяться 
під орендою. Впродовж 3-х років 
(до 2021 року, включно) завершити 
будь-яку оренду в закладах освіти, 
окрім приватних закладів освіти та 
позашкільної роботи з дітьми. 

Назрів час, щоб вивести кому-
нальні установи з приміщень закла-
дів освіти, а для цього слід розро-
бити план будівництва нежитлових 
комунальних приміщень для розмі-
щення зазначених установ.»

КОЦЬКО ОЛЬГА 

МИКОЛАЇВНА

Голова Комітету з питань 
учасників АТО та внутрішньо-пе-
реміщених осіб Громадської ради 
при виконавчому органі Київської 
міської ради (КМДА)

Член Громадської ради при Ки-
єво-Святошинській районній в 
місті Києві державній адміні-
страції  

«Я в Громадській раді очолюю 
Комітет з питань учасників АТО і 
внутрішньо-переміщених осіб. Ми 

провели з зазначеного напрямку 
Тематичний міський захід в Киє-
во-Святошинському районі, де як 
я вважаю, найкраще обходяться з 
нашими ветеранами. Ми хотіли на 
прикладі Києво-Святошинського 
району, якраз це була моя ідея, по-
казати всім районам, як треба ста-
витися, з якою повагою, до наших 
захисників України. 

Що я очікую від Форуму? В на-
шій Резолюції є серйозні пунк-
ти. Вважаю найбільшою про-
блемою по темі профільного 
очолюваного мною Комітету – 
що у моїх друзів, побратимів, які є 
добровольцями АТО, до сьогод-
нішнього дня, хоча є і прийняте 
уже давно рішення, в Києві немає 
реєстрації учасників бойових дій. 
Ніхто з добровольців АТО в місті 
Києві, жоден з них, не може отрима-
ти учасника бойових дій, в той час, 
коли в інших містах, обласних цен-
трах (таких як Одеса, в Івано-Фран-
ківській, Тернопільській областях 
та багато інших) все робиться без 
проблем. У нас, в КМДА, починають 
видумувати велосипед і щось кру-
тити-мутити. Я уже подала в КМДА 
свої пропозиції від нашого Коміте-
ту. Ось є приклади, в інших містах, 
візьміть їх за зразок. Все-таки маю 
велику надію на виконання рішень 
Форуму «Велика Столиця-2019». 
Перше наше питання – реєстрація 
добровольців АТО учасниками бо-
йових дій, друге – це соціалізація 
ветеранів, учасників бойових дій. 
Вони повернулися з війни в мирне 
середовище, їм треба соціалізува-
тися в мирному середовищі через 
працевлаштування, чи то по квотах 
в комунальних підприємствах, чи 
надання їм можливості займатися 
підприємницькою діяльністю на 
тих же комунальних ринках, яр-
марках. Комунальні будівлі, які на-
лежать територіальній громаді м. 
Києва, варто надавати їм на пільго-
вих умовах для орендування. Хтось 
із них хоче розпочати свій бізнес? 
Будь ласка. Не всі вернулися, на 
жаль. А хто повернувся, їх списують 
із своїх рахунків. А їм, буває, немає 
за що дітей в школу відправляти. 
Це не є правильним. Далі ми хо-
чемо, і ми цього доб’ємося, – щоб 
була проведена інвентаризація 
усіх закинутих санаторіїв та тому 
подібних закладів, для реабілітації, 
відпочинку бійців, які повернулися 
з війни, а також для патріотичного 
виховання нашої молоді. Очікую, 
що ця Резолюція Форуму, яка про-
голосована громадою столиці, уже 
не буде підлягати якимось там кулу-
арним-перекулуарним розмовам і 
обговоренням. Ми доб’ємося, звіс-
но згідно чинного законодавства, 
але налаштовані досить радикаль-
но, виконання Рішення Форуму!»

ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ

Голова Комітету з питань про-
мисловості, розвитку підприєм-
ництва, комунальної власності 
та адміністративних послуг, 
інформаційно-комунікаційних 
технологій, транспорту, тор-
гівлі, реклами Громадської ради 
при виконавчому органі Київської 
міської ради (КМДА)

Член Громадської ради при Дар-
ницькій районній в місті Києві 
державній адміністрації

 «Форум – то є звіт про роботу, 
яка виконана за рік, що минає. 

Крім звіту, то є розповідь про ті 
проблеми, які впливають на життя 
киян, і акценти, яким чином ми ба-
чимо вирішення цих проблем. Я, 
член Громадської ради при РДА і 
голова Комітету Громадської ради 
при КМДА, хочу бути почутим по-
садовцями влади, КМДА. Почутий, 
не як член Громадської ради, а 
як представник громадськості, з 
проблемами, які я піднімав, нама-
гався вирішити і звертався з ними. 

Проблем багато, всі чекають 
свого вирішення. Я очолюю Ко-
мітет, який переймається питан-
нями транспортної галузі, ко-
мунальними, підприємництва і 
промисловості, реклами, торгівлі, 
надання адміністративних послуг. 
Найбільш болюче питання 2018-
го – питання транспортне, під-
няття ціни за проїзд в комуналь-
ному транспорті. Це по-перше. 
Я підняв на Форумі це питання. 
Воно є питанням Резолюції сьо-
годнішнього Форуму. Воно по-
требує обов’язкового негайного 
вирішення. Не суть питання – в 
піднятті тарифу. Можливо, дійсно 
так потрібно. Суть – в методі, як 
це робиться, на скільки зважають 
на думку громади. По-друге, це 
питання в галузі підприємництва. 
Насправді підприємництво в роз-
різі діяльності мого Комітету – 
більшим чином підприємництво 
мале. Невеликі підприємства, 
ФОПи, торгівці, невеличкі якісь 
виробництва і т. д. Вони на сьогод-
нішній день значно потерпають, 
то є найбільш не захищена вер-
ства підприємницької спільноти. 
На сьогодні їх права дуже ущем-
лені від свавілля чиновників, пев-
них регуляторних актів, які є не 
до кінця продуманими, які є не до 
кінця зваженими. І третя пробле-
ма – комунальна власність міста. 
Столиця має великий відсоток ко-
мунальної власності, яка не є за-
діяною, яка використовується не 
по-господарськи. Не можна три-
мати приміщення без діяльності, 
скажімо, від цього вони стають 
гіршими, занепадають. Ось тому, 
потрібно навести лад і в цій галузі. 
Тим більше, що недавно, навесні, 
почав діяти закон про привати-
зацію державного і комунального 
майна, який був прийнятий ми-
нулого року, і, власне кажучи, він 
дає ті інструменти, ті моменти, за-
конодавчі акти, нормативні кроки, 
які можуть надати можливість тим 
самим підприємцям отримати по 
нормальній звичайній ціні якісь 
приміщення в досить вигідних 
місцях розташування на території 
міста.»

ЛУЦЕНКО ГЕННАДІЙ 

ВОЛОДИМИРОВИЧ

Голова Комітету з питань 
земельних ресурсів, містобуду-
вання та архітектури, будівни-
цтва житлового забезпечення 
Громадської ради при виконав-
чому органі Київської міської 
ради (КМДА)

Член Громадської ради при 
Дарницькій районній в місті Ки-
єві державній адміністрації

 «Вочевидь, влада відривається 
від людей. 

В той же час помилково ствер-
джувати, що сьогоднішнє грома-

дянське суспільство є розвинутим, 
оскільки рівень його розвитку ви-
значається спроможністю приму-
сити владу чути суспільство. 

Актуальною є тема діалогу вла-
ди і суспільства. Форум «Велика 
Столиця-2019» – це слово грома-
ди Києва у діалозі з владою Києва. 

Наш Комітет Громадської ради 
при КМДА з питань земельних ре-
сурсів, містобудування та архітек-
тури, будівництва та житлового 
забезпечення вивчав питання не-
досконалості процедури прове-
дення громадських слухань щодо 
врахування інтересів мешканців 
під час розроблення проектів міс-
тобудівної документації. 

Я, як керівник Комітету, споді-
ваюсь, що влада погодиться з на-
шими пропозиціями і ми спільно 
покращимо ситуацію, коли думка 
киян, мешканців району, мікрора-
йону, кварталу, вулиці буде реаль-
но врахована під час планування 
нового будівництва на території, 
де живуть люди.»

ПАВЛЕНКО АНАТОЛІЙ 

МИКИТОВИЧ

Перший заступник голови 
Громадської ради при виконав-
чому органі Київської міської 
ради (КМДА)

Голова Громадської ради при 
Дніпровській районній в місті 
Києві державній адміністрації

   «Активну участь в роботі II Фо-
руму громадських рад міста Києва 
«Велика Столиця-2019» взяли чле-
ни і експерти Громадської ради 
при Дніпровській районній в місті 
Києві державній адміністрації.

Як відомо, Форуму передували 
засідання Тематичних секцій в ра-
йонах столиці. Було напрацювано 
серйозний обсяг пропозицій до 
Київської влади щодо вирішення 
проблемних питань життєдіяль-
ності громади Києва.

В нашому районі ми також 
провели такий захід. Засідання 
Тематичної секції II Форуму гро-
мадських рад міста Києва «Стан 
житлово-комунального господар-
ства міста Києва» (модератором 
був голова профільного Комітету 
Громадської ради при виконавчо-
му органі Київської міської ради 
( КМДА) Попенко Олег Іванович) 
відбулося 27 листопада 2018 
року в актовій залі Дніпровської 
райдержадміністрації. Запрошу-
валися всі члени і експерти Гро-

мадської ради при Дніпровській 
районній в місті Києві державній 
адміністрації. Для членів про-
фільного Комітету участь була 
обов’язковою. 

Голови профільних Комітетів 
Громадської ради при Київській 
міській державній адміністрації 
презентували зазначені напрацю-
вання, а учасники Форуму мали 
можливість додати до них свої 
пропозиції. В результаті отримали 
великий масив конкретних про-
позицій і рекомендацій до Київ-
ської міської ради та її виконавчо-
го органу – КМДА. Маємо надію, 
що влада прислухається до голо-
су громадськості і максимально 
уважно розгляне наші пропозицї. 
На жаль, до цього часу, на думку 
учасників Форуму, Київська місь-
ка влада, незважаючи на постійні 
заяви щодо готовності активно 
співпрацювати з громадськістю, 
своїми реальними діями це не під-
тверджує.»

ПОЛЄТАЄВ ВАДИМ

 ФЕДОРОВИЧ

Член Громадської організа-
ції  «Організація захисту прав 
інвесторів будівництва жит-
лового будинку за адресою: 
проспект Тичини, 18-Б у Дні-
провському районі м.Києва»

 «Форум «Велика Столиця-2019» 
показав, що люди хочуть змін, не 
є байдужими до проблем міста. 
Люди розумно намагаються ви-
рішувати назрівші проблеми. Не 
опускають руки, щось роблять, 
щоб відбувалися позитивні зміни 
в нашому Києві, в кожному райо-
ні та мікрорайоні столиці. Глибока 
подяка таким громадським акти-
вістам, адже вони діють не з ко-
рисливих міркувань, не для себе, 
а на благо всіх киян, вони за це не 
отримують зарплатні.

Тішить, що на Форумі була ак-
тивною молодь. Часто люблять 
говорити, що наша молодь ви-
їжджає за кордон. Ні, як бачимо, 
молодь не є байдужою до того, що 
відбувається в їх рідному Києві. 
Бере участь у таких заходах. Впли-
ває на стан справ у столиці. То ж і є 
надія, що всі зрушення на краще – 
в наших руках.»

Підготувала Дарія Скригунець
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На програму безпеки дорожнього руху Києва хочуть 

витратити за 4 роки понад 2 млрд грн
На засіданні Постійної комісії Київської 

міської ради з питань бюджету та соціаль-

но-економічного розвитку депутати під-

тримали міську цільову програму щодо 

підвищення організації та безпеки до-

рожнього руху столиці до 2022 р.

Про це повідомляє прес-служба Київради.
«Відповідна програма, яка розрахована на 

4 роки, покликана створити комфортні та 
безпечні умови для всіх учасників дорожнього 
руху та зменшити рівень травматизму й 
смертності в столиці. Реалізація програми 
сприятиме зменшенню випадків перевищен-
ня швидкості, кількості нетверезих водіїв, 
навмисних порушень ПДР, незастосування ре-
менів безпеки тощо», – зазначають у Київраді.

Крім цього, значну увагу приділено захо-
дам щодо забезпечення безпеки дорожньо-
го руху на аварійно-небезпечних ділянках. 
На це до 2022 р. планується витратити 58 млн 
грн, на будівництво світлофорних об’єктів – 
292,6 млн грн.

«Загалом фінансування програми на 4 роки 
складає 2,37 млрд грн. Фактично половину 
цих коштів (1,07 млрд грн) надає Європей-
ський інвестиційний банк. Ми ще влітку ми-
нулого року підписали фінансову угоду щодо 
підвищення безпеки автомобільних доріг 
українських міст. Решту (1,3 млрд грн) виді-
лятимуть з міського бюджету. Виконання 
всіх заходів, зазначених у цільовій програмі, 
має змінити тенденцію надвисокої небез-
пеки дорожнього руху. До прикладу, у планах 
будівництво елементів благоустрою на 
столичних автошляхах та модернізація пе-
рехресть. На це ми запланували понад 96 млн 
грн. На створення належних умов для людей 
з обмеженими фізичними можливостями за-
кладено 8,3 млн грн. Тут ідеться про присто-
сування тротуарів та пішохідних переходів 
для людей з інвалідністю», – розповів голова 
Постійної комісії з питань бюджету Андрій 
Странніков.

(http://yur-gazeta.com)

Самоврядування

Результати Загальних зборів  співвласників ОСББ «ТЕЛЬБІН-КОМФОРТ» 

Загальні збори співвласників ОСББ «ТЕЛЬБІН-КОМФОРТ» 
відбулися в грудні 2018-го. Головуючим на зборах згідно 
Статуту був Голова ОСББ Д.А. Мартиш, серед співвласників 
секретарем обрали Л.А. Снісаренко, головою лічильної ко-
місії –  Г.В. Луценка. Порядок денний загальних зборів був 
затверджений у редакції врученій та надісланій всім спів-
власникам і оприлюдненій на дошках оголошень. Рішен-
ня приймалися шляхом поіменного голосування. Кожний 
співвласник (його представник) під час голосування мав 
кількість голосів, пропорційну до частки загальної пло-
щі квартири або нежитлового приміщення співвласника 
у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, 
розташованих у багатоквартирному будинку ОСББ (м. Київ, 
проспект Павла Тичини, 18-Б). Прийняте рішення було за-
фіксоване в протоколі та додатково оформлювалося осо-
бистим підписом кожного, хто проголосував, у листку го-
лосування із зазначенням результату голосування («за», 
«проти»). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього 
проголосували співвласники (їхні представники), які ра-
зом мають більше половини від загальної кількості голосів 
співвласників. Підсумки з результатами голосування згідно 
додатку до Протоколу загальних зборів співвласників та 
листки письмового опитування є невід’ємною частиною 
Протоколу загальних зборів співвласників ОСББ «ТЕЛЬБІН-
КОМФОРТ». Рішення загальних зборів оприлюднюється 

шляхом розміщення його тексту в місцях загального корис-
тування будинку і в друкованому засобі масової інформації. 
За зверненням будь кого із співвласників  воно може  бути 
надане  також власнику   під   розписку   або   направлене  
поштою (рекомендованим листом).

Підсумки голосувань з усіх питань порядку денного від-
бувалися з урахуванням голосів, поданих на зборах спів-
власників, і голосів співвласників, отриманих під час про-
ведення письмового опитування.

Затвердили Звіт Правління ОСББ «ТЕЛЬБІН-КОМФОРТ» 
за 2016-2017 р.р., 9 місяців 2018 року, затвердили баланс 
об’єднання за 2016-2017р.р. («за» – 185 співвласників, за-
гальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких 
становить 1819,10 м2 – 71,22%; «проти» – 17 співвласни-
ків, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень 
яких становить 1470,90 м2 – 5,54%).

Затвердили Звіт  про фактичні результати узгоджених 
процедур з питань перевірки  та дотримання бухгалтер-
ського та податкового законодавства ОСББ «ТЕЛЬБІН-КОМ-
ФОРТ» за 2016-2017 роки, проведений ТОВ Аудиторська 
фірма «Енергопромексперт» («за» – 186  співвласників, за-
гальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких 
становить 19040,40 м2 – 71,68%; «проти» – 16 співвласни-
ків, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень 
яких становить 1349,60 м2 – 5,08%).

Для одержання надходжень і здійснення витрат (квар-
тири, нежитлові приміщення, машиномісця у підземному 
паркінгу на пр. Павла Тичини, 18-Б у м. Києві) затвердили 
кошторис ОСББ «ТЕЛЬБІН-КОМФОРТ»: фактичний за 2016, 
2017, 2018 роки, плановий на 2019-2020 рр. з сумами над-
ходжень та сумами витрат, відображеними у додатках, що 
являються невід’ємною частиною Протоколу загальних 
зборів ОСББ «ТЕЛЬБІН-КОМФОРТ» («за» – 184 співвласни-
ки, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень 
яких становить 18798,10 м2 –70,77%; «проти» – 18 спів-
власників, загальна площа квартир та/або нежитлових при-
міщень яких становить 1591,90 м2 – 5,99%).

Затвердили дворівневий розмір щомісячних внесків з 
утримання будинку, споруд та прибудинкових територій 
за адресою м. Київ, проспект Тичини, 18-Б: по-перше, за 
умови оплати до 25 числа місяця, що настає за розрахун-
ковим – для власників квартир – 6,98 грн (шість гривень 98 
копійок), власників нежитлових приміщень – 8,00 грн (вісім 
гривень 00 копійок) за 1 кв. метр належної загальної пло-
щі квартири/нежитлового приміщення; по-друге, за умови 
оплати  після 25 числа місяця, що настає за розрахунковим 
– для власників квартир – 8,38 грн (вісім гривень 38 копі-
йок), власників   нежитлових приміщень 9,60 грн (дев’ять 
гривень 60 копійок) за 1 кв. метр належної загальної площі 
квартири/нежитлового приміщення. Для власників маши-
номісць у підземному паркінгу затвердили дворівневий 

розмір щомісячних внесків з утримання будинку, споруд та 
прибудинкових територій (підземного паркінгу), за умови 
оплати до 25 числа місяця, що настає за розрахунковим – 
400,00 грн (чотириста гривень 00 копійок) за машиномісце, 
що перебуває у власності, за умови оплати  після 25 числа 
місяця, що настає за розрахунковим 480,00 грн (чотириста 
вісімдесят гривень 00 копійок) за машиномісце, що перебу-
ває у власності.

Прийняли рішення ввести в дію затверджені розміри вне-
сків з утримання будинку, споруд та прибудинкових терито-
рій у багатоквартирному (житловому) будинку з вбудовани-
ми нежитловими приміщеннями і підземним паркінгом та 
спорудами № 18-Б на проспекті Павла Тичини  у м. Києві  з 
01.01.2019 року. Плата (внески) вносяться на розрахунковий 
рахунок за реквізитами, вказаними у квитанції (рахунку). 
(«за» – 184 співвласники, загальна площа квартир та/або не-
житлових приміщень яких становить 18745,10 м2 – 70,57%; 
«проти» – 18 співвласників, загальна площа квартир та/або 
нежитлових приміщень яких становить 1644,90 м2 – 6,19%).

Вирішили, у разі несплати власником приміщення 
обов’язкових  платежів, внесків на утримання будинку, спо-
руд та прибудинкової території та ремонт такого майна, а 
також погіршення фінансового стану ОСББ «ТЕЛЬБІН-КОМ-
ФОРТ», правлінню об’єднання  вжити заходів щодо обме-
жень в частині користування спільним майном, в т.ч. обме-
ження у користуванні інженерним обладнанням будинку, 
інженерними мережами для власників (наймачів, орен-
дарів). Питання щодо обмежень в частині користування 
спільним майном боржників розглядаються на засіданнях 
Правління в ході аналізу роботи з боржниками. Після чого 
приймається рішення щодо обмежень. («за» – 187 співвлас-
ників, загальна площа квартир та/або нежитлових примі-
щень яких становить 19154,30 м2 – 72,11%; «проти» – 15 
співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових 
приміщень яких становить 1235,70 м2 – 4,65%).

Вирішили, внести зміни до Статуту ОСББ «ТЕЛЬБІН-КОМ-
ФОРТ» та затвердити Статут Об’єднання співвласників бага-
токвартирного будинку «ТЕЛЬБІН-КОМФОРТ», викладений  
в новій редакції.  Уповноважили голову правління Мартиша 
Дмитра Анатолійовича підписати Статут ОСББ «ТЕЛЬБІН-
КОМФОРТ» у новій редакції. Уповноважили Д.А. Мартиша 
та/або В.Ф. Полєтаєва  подати інформацію з усіма необхідни-
ми документами щодо внесення змін до Статуту Об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «ТЕЛЬБІН-КОМ-
ФОРТ» до органу державної реєстрації. («за» – 169  співвлас-
ників, загальна площа квартир та/або нежитлових примі-
щень яких становить 17214,70 м2  – 64,81%; «проти» – 33 
співвласники, загальна площа квартир та/або нежитлових 
приміщень яких становить 3175,30 м2 –11,95%).

Всі рішення вважаються прийнятими, згідно чинного за-
конодавства.

Засідіння Постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку 
на чолі з Андрієм Странніковим

Фото:https://www.facebook.com/udarsolidarnist.u.kiyvradi

Панорама БерезнякІв
 Фото: http://wikimapia.org
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