Звіт
депутата Київради VIII скликання
члена фракції «Об’єднання «Самопоміч»
Ноздрі Вадима Ігоровича
про виконання депутатських повноважень
за період 01.12.2015 – 01.12.2016

Ноздря Вадим Ігорович народився 15
вересня 1979 року в Миколаєві. З 2000
року проживає в м.Київ. Закінчив
Національний
університет
«КиєвоМогилянська Академія», спеціаліст в
галузі фінансів.
З 2006 року приєднався до
міжнародної металургійної корпорації
«Істіл», в якості менеджера проекту,
завершив складний проект будівництва
сталепрокатного заводу на р. Дунай в
Сербії.
З 2008 року після зміни профілю
діяльності групи відповідає за розвиток в
галузях нерухомості, медіа, легкої та
вугільної промисловості.
На даний момент є генеральним директором групи компаній «Істіл».
На виборах на Київської міської ради висувався по виборчому списку
політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». Наразі є членом депутатської
фракції «Об’єднання «Самопоміч» у Київраді.
Безпартійний. На виборних посадах не перебував. Судимостей не має.

Вступ

Виконання повноважень депутата Київської міської ради, що, відповідно
до законодавства України, здійснюється на громадських засадах, умовно можна
поділити на три наступні напрями :
1. Підтримка зв’язку з громадою. Розгляд пропозицій, скарг і заяв
громадян;
2. Участь у засідання Київської міської ради та засіданнях постійної
комісії, до якої було обрано депутата;
3. Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих,
експертних групах, інших органів до яких депутата може бути обрано,
делеговано чи призначено.

Всі напрямки роботи є однаково важливими і тому активна робота депутата на
всіх вказаних ділянках однаково важлива для громади.

1. Підтримка зв’язку з громадою. Розгляд пропозицій, заяв і скарг
громадян
Задля підтримки постійного зв’язку із виборцями та вчасного реагування на
потреби й проблеми мешканців Дарницького району в якому депутат обирався,
Вадимом Ноздрею після набуття повноважень депутата міської ради було
організовано громадську приймальню, через яку за рік виконання депутатських
повноважень було проведено 30 прийомів громадян, індивідуальних та
колективних зустрічей з мешканцями. Понад 100 громадян завітали на прийом
із своїми заявами, скаргами і пропозиціями, що були розглянуті і опрацьовані в
межах повноважень депутата. На даний момент у процесі відкриття друга
приймальна Вадима Ноздрі у Деснянському районі, за яким депутата було
закріплено.
На основі отриманої від громадян і громадських організацій інформації,
їх скарг і пропозицій, було направлено 54 депутатських звернення та запити,
адресованих до структурних підрозділів КМДА, районних у місті Києві
державних адміністрацій, комунальних підприємств, установ та організацій, з
вимогами щодо усунення недоліків у міському адмініструванні, надання
киянам якісних комунальних послуг, утримання в належному стані об’єктів
житлового фонду та благоустрою, ефективного використання бюджетних
коштів, вдосконалення та зміни існуючих правил і процедур. Адресна
матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення міста Києва, що
фінансується у межах Програми вирішення депутатами Київської міської ради
соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та
доручень виборців на 2016-2019 роки, була надана __ особам відповідно до їх
звернень. При цьому, використання коштів передбачених бюджетом міста на
виконання передвиборчих програм та доручень виборців спрямовувалося
депутатом здебільше на вирішення житлово-комунальних проблем та
забезпечення дошкільних освітніх закладів та загальноосвітніх навчальних
закладів, що, на думку депутата, має більш тривалий соціально-економічний
ефект, дозволяє отримати певний позитив для інфраструктури міста на тривалу
перспективу.

Напрями використання коштів по Програмі вирішення депутатами
Київради соціально-економічних проблем, виконання передвиборчих
програм та доручень виборців.

500 тис. грн*

308,8 тис. грн.
Допомога малозабезпеченим
верствам населення
196,6 тис. грн.
Закупівля меблів та інвентарю для
шкіл

*Залишок коштів станом на 01.12.2016 становить 42,93 грн.

2. Участь у засіданнях Київської міської ради та засіданнях постійної
комісії
Починаючи з 1 грудня 2015 року, з дати установчого засідання Київської
міської ради VIII скликання було проведено 30 засідань, на яких було
розглянуто понад 3500 питань порядку денного.
Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та
паливно-енергетивного комплексу
Рішенням Київради, Андрія Осадчука було призначено до складу постійної
комісії з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетивного
комплексу та обрано його першим заступником голови. Для попереднього
розгляду питань, що вносяться на розгляд Київради, розробки проектів рішень,
здійснення контролю за виконанням рішень Київради й актів КМДА, у Київраді
функціонують постійно діючі комісії, кожна з яких має своє галузеве
спрямування. З часу початку роботи Київради VIII скликання за активної та
постійної участі Вадима Ноздрі було проведено 29 засідань комісії. Депутат
брав безпосередню участь у розгляді всіх питань порядку денного, що
виносилися на розгляд комісії у 2016 році. З матеріалами роботи комісій та
всіма протоколами засідань всі охочі можуть детально ознайомитися на сайті
Київради у відповідному розділі http://kmr.gov.ua/uk/comisii/29/zasidannya
У межах роботи комісії, Вадим Ноздря залучався до складу багатьох робочих
груп, що утворювалися задля доопрацювання важливих проектів рішень
Київради, а також – для реагування на найгостріші соціальні проблеми.
Зокрема, депутат очолив робочу групу з питань відшкодувань різниці в тарифах
у 2010-2014 рр., де
Також, Вадим Ноздря був членом робочої групи з напрацювання нормативної
бази, що уможливлює встановлення індивідуальних теплолічильників у
будинках з вертикальною розводкою. Вказана робоча група функціонує і на
даний момент, розроблюється нормативна база.
В рамках питання щодо реконструкції полігону твердих побутових відходів №5
у селі Підгірці Обухівського району Київської області створено дві робочі
групи, членами яких є Вадим Ноздря, перша з яких займається контролем за
заходами, які передбачені рішенням Київської міської ради від 27.10.2016 року,
друга займається контролем за передачею майна від ПАТ «Київспецтрансу» до
КП «Київкомунсервіс».
Уваги також заслуговує Муніципальна програма підтримки ОСББ 30/70.
Конкурсною комісією, утвореною розпорядженням виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від

02.04.2015 № 307 (в редакції розпорядження виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2016 року №
129) відповідно до рішення Київради № 865/865 від 26.12.2014 року, оголошено
результати Конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у
житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках.
Переможцями Конкурсу проектів з реалізації енергоефективних заходів у
житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках визнано 62
проекти. У рамках діяльності якої також було створено робочу групу з
обговорення проблемних питань програми. Незважаючи на значні зусилля,
витрачені ініціаторами програми на її підготовку, в процесі вивчення проекту
з’ясувалася ціла низка системних проблем, таких як відсутність чітких строків,
контролю фінансування і освоєння коштів, а також відсутність інструменту
звітування. Внаслідок налагодження ефективного діалогу, як з представниками
замовників, так і з департаментами КМДА, депутатами і громадськістю
програма набула нового, чіткого змісту, були зрозуміло визначені цілі, строки і
відповідальні за виконання завдань і заходів.
КОНКУРС 30/70
Мета конкурсу – заохотити ОСББ та ЖБК до реалізації енергоефективних
заходів, які дозволять досягти економії тепла й коштів. Це новий досвід для
столиці і наразі міська влада спільно з громадськістю відпрацьовує усі
практичні аспекти питання. З цією метою у кожному районі столиці проведено
обговорення конкурсу з представниками районної влади, ОСББ, громадськими
організаціями та експертами галузі.
Напрямами реалізації проектів є:








встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії на опалення
/гаряче водопостачання;
реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних
теплопунктів;
теплоізоляція та капітальний ремонт дахів;
заміна вікон та дверей в місцях загального користування на
енергозберігаючі;
модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж;
утеплення фасадів;
заміна освітлювальних приладів на енергоефективні та/або встановлення
датчиків руху для регулювання освітлення у місцях загального
користування.

3. Участь в роботі інших органів Київської міської ради, робочих,
експертних групах, інших органів до яких депутата може бути
обрано, делеговано і призначено
ТМЧАСОВА КОНТРОЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
ПЕРЕВІРКИ
ПРАВОМІРНОСТІ
ЗДАЙСНЕННЯ
НАДБУДОВИ
НА
ЩОЙНО
ВИЯВЛЕНОМУ ОБ’ЄКТІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЗА АДРЕСОЮ:
М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, 55 ТА ПРАВОМІРНОСТІ
ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ВЛАСНИКАМИ КВАРТИР №№ 1,
3, 39, 40, 45, 47 НА ОБ'ЄКТІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЗА АДРЕСОЮ :
М.КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 23
Тимчасової контрольна комісія розпочала свою діяльність першим засіданням
28.10.2016 року у складі 5 депутатів під головуванням Вадима Ноздрі.
Підставою для створення Комісії стала заява від громадянина Пака В.С.
відповідно до якої він скаржився на незаконні дії членів ОССБ у будинку поруч
з його квартирою, оскільки набудова на щойно виявленому об’єкті культурної
спадщини порушила умови інсоляції та повністю закрила вікна кварири.
Дослідивши весь хід отримання дозволів, проектно-кошторисної документації,
Комісія встановила, що ОСББ укладав охоронний договір на об’єкт щойно
виявленої культурної спадщини, і голова комісії зазначив про необхідність
надання копії цього договору тимчасовій контрольній комісії. Присутня на
засіданнях начальник сектору реабілітації історичної забудови Департаменту
містобудування та архітектури виконавчого органу Київради (КМДА)
Кравченко О.О. повідомила, що Департаментом містобудування та архітектури
не було затверджено реставраційне завдання на розроблення науково-проектної
документації від 01.11.2013 № 87. Окрім цього начальник сектору зазначила,
що замовником було здійснено надбудову зі зміною геометричних розмірів, що
не допускається на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини. У той же
час представник Департаменту культури звернув увагу присутніх, що усі
дозволи та погодження на здійснення реставрації з надбудовою були отримані
до укладення з ОСББ охоронного договору від 10.07.2014, було з’ясовано, що
історико-містобудівне обґрунтування видавалось на об’єкт «влаштування та
надбудова аттикових поверхів з ремонтом фасаду та облаштуванням закладу
громадського харчування», у той час як відповідно до проектної документації
об’єктом є «реставрація з пристосуванням (влаштування надбудови аттикового
поверху) на щойно виявленому об’єкті культурної спадщини». Відповідно до
виявлених фактів на останньому засіданні ТКК представникам ОССБ були
вручені приписи про призупинення будівництва.

Робоча група з приводу вимоги жителів негайного переобладнання

Дарницької
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛІ
з
подальшою
рекультивацією сховища відходів на озері Гарячка Дарницького
району м. Києва
Дарницька ТЕЦ була введена в експлуатацію ще в 1954 році. Під сховище –
сховище відпрацьованого вугілля – золи – було виділено 126 гектарів землі.
Нині залишилося близько 13 гектарів. Працює, спалюючи вугілля, система
очистки викидів застаріла (передбачає вимивання продуктів горіння та
подальше зливання до золовідвалу). Зараз ресурс сховища вичерпано,
мешканців прилеглих районів Дарницького району отруюють бурі пороху і
загрозливо велика кількість елементів та сполук потрапляє до ґрунтових вод, і у
Дніпро, і це є справжньою екологічною «міною уповільненої дії».
За останні десятиліття санітарна зона навколо станції скоротилася з 1500 до 150
метрів. В ході робочої групи депутат намагається досягти ефективного діалогу з
підрядником ТОВ «Євро-Реконструкція» щодо закриття золовідвалу
Дарницької ТЕЦ та механізми контролю за його виконанням.

Окремі питання.
Особливу увагу депутата направлено також на питання 448 млн грн. – грошей,
виділених з бюджета на погашення боргів «ЖЕКів» перед ПАТ «Київенерго» та
ПАТ «Київводоканал». В цьому напрямку було зібрано додаткові дані, в тому
числі і від директора «Центру комунального сервісу» Саркісової К.М. про
заявлені заарештовані приміщення ЖЕКів та прогнозовані наджожєення від
населення на погашення вищезазначених боргів.

Під контролем знаходиться і питання побудови та реконструкції об’єктів
соціальної інфраструктури, таких як амбулаторії та центри надання первинної
медико-санітарної допомоги у Дарницькому районі міста ( вул. Гмирі, 8,
Вишняківська, 15, Завальна, 1-В ).

Вадим Ноздря домігся змін у звітуванні Департаменту житловокомунальної інфраструктури, а саме звітування ДЖКІ за програмою
енергоефективності не щорічно, а щоквартально, тобто 4 рази на рік з
винесенням окрім загальних цифр реальних виділених та освоєних грошей із
бюджету міста Києва.

Пріоритети на 2017 рік
Станом на сьогодні, пріоритетними напрямками роботи депутата
залишаться стратегічні питання організації роботи Київради,
системні питання розвитку житлово-комунальної інфраструктури
енергетичного комплексу міста Києва, підтримка ОСББ та
впровадження заходів з енергоефективності.

на 2017 рік
КМДА та
та паливнорозвиток і

Особливо варто виокремити наступні:
1. Розвиток місцевого самоврядування, формування правової позиції і
пропозицій щодо перезавантаження системи районних рад у місті Києві;
2. Підтримка зв’язку з громадою, розвиток і підтримка місцевих ініціатив;
3. Діяльність з розроблення та розвитку заходів енергоефективності та
впроваджені їх на практиці для міста Києва;
4. Вдосконалення механізмів розробки, затвердження та виконання міських
цільових програм, контроль за виконання Програми соціального та
економічного розвитку міста Києва;
5. Робота в тимчасових контрольних комісіях, робочих та експертних групах,
участь у форумах, присвячених енергоефективності та розвитку ОСББ;

