ЗВІТ ЗА РІК РОБОТИ
ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ
ДМИТРА БАНАСА

Шановні мешканці Татарки!
Дорогі сусіди!
Хочу прозвітувати перед вами за виконану роботу на окрузі і в Київській міській
раді за 2017 рік. Мій обов’язок і щире бажання – бути відкритим перед людьми, які
довірили мені представляти їхні інтереси
у Київраді.
Я не можу сказати, що ми здійснили
на окрузі усе, що б хотілося мешканцям.
Але кожен день минаючого року ми робили ствердні кроки, щоб наші мікрорайони
стали кращими. І нам справді багато вдалося! На сторінках цього буклету ви знайдете детальну інформацію про це.
Кілька слів хочу сказати про мою неймовірну команду. Насправді, це всього 4
людини, рахуючи разом зі мною. Я вдячний Надії Пукас за її увагу до кожної особи,
за організацію зустрічей, свят, мистецьких
подій. Людмилі Возвишаєвій – за її педан-

тичну увагу до кожної справи, за її інтелігентність і творчість. Богдану Гребенцю –
за всю важку роботу, за працю на вихідних
і готовність вчитися новому.
І кожному з моєї команди я дякую за
настрій, який ви щодня приносите в нашу
приймальню на Багговутівську, 30. Бо робота депутата – це часто робота з непростими емоціями, складними завданнями і
напруженими перемовинами, тому дуже
важливо, які люди тебе оточують.
Дякую усім мешканцям за підтримку,
за критику, зауваження та пропозиції. Ми
продовжуємо працювати спільно з командою Київського міського голови Віталія
Кличка.
З повагою, ваш депутат у Київраді
Дмитро БАНАС
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РОБОТА В КИЇВРАДІ. ЗВІТ – 2017

Дмитро Банас направив 350
депутатських звернень чиновникам

РОЗРОБЛЕНІ ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

1.

1.

Про відмову товариству з обмеженою
відповідальністю «УКРТОРГСЕРВІС»
у передачі в оренду земельної ділянки
орієнтовною площею 0,14 га на вул. Отто
Шмідта, 26-б для будівництва, обслуговування об’єкту транспортної інфраструктури
(під’їзду).

Про надання статусу скверу
земельній ділянці на розі
вулиці Татарської та провулку
Татарського.

2.

Про розірвання договору
оренди земельної ділянки
від 16.02.2004 № 91-6-00216,
укладеного між Київською
міською радою та товариством
з обмеженою відповідальністю
«Геокон» на підставі пункту 26
рішення Київської міської ради
від 10.07.2003 № 638/798.

2.

Про відмову товариству з обмеженою
відповідальністю «УКРТОРГСЕРВІС»
у передачі в оренду земельної ділянки
орієнтовною площею 0, 36 га на вул. Отто
Шмідта, 26-б для будівництва, експлуатації
та обслуговування медичного центру.

350 ДЕПУТАТСЬКИХ ЗВЕРНЕНЬ
За рік Дмитро Банас направив чиновникам 350 депутатських звернень. Зокрема, вони
стосувалися проблем комунальної, житлової, будівельної, освітньої та соціально-економічної сфери життєдіяльності округу.

ПОНАД

99,9%

100

ВІДВІДУВАННЯ ПЛЕНАРНИХ
ЗАСІДАНЬ ТА КОМІСІЙ
КИЇВРАДИ

ПРИЙШЛО НА
ОСОБИСТИЙ
ПРИЙОМ

ОСІБ

186
ПИСЬМОВИХ
ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН
РОЗГЛЯНУТО

Освіта і спорт: будуємо
привітне для дітей місто
ВСТАНОВЛЕНО
СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС
Татарська, 36/5
Пугачова, 11/15—17

ВСТАНОВЛЕНО 9 ДИТЯЧИХ
МАЙДАНЧИКІВ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ШКІЛ І САДОЧКІВ
ДНЗ №348, вул. Печенізька, 18
ЩО ЗРОБЛЕНО? Капітальний ремонт вхідних
груп, опалення, утеплення, фарбування фасадів та
цоколя, ремонт покрівлі, електромонтажні роботи,
ремонт системи водостоку.

ДНЗ № 180, вул. Мельникова, 28А
ЩО ЗРОБЛЕНО? Ремонт басейну, навісів,
інженерних мереж, віконних зливів. Утеплення
фасаду.
В процесі роботи - оновлення дитячого
майданчика.

ЗОШ №139, пров. Татарський, 1
ЩО ЗРОБЛЕНО? Утеплення та фарбування
фасаду будівлі, поточний ремонт внутрішніх
мереж центрального опалення, ремонт підлоги.
Закуплено комплекти меблів для спортивних
переодягалень. Капітальний ремонт спортивної
зали.

ДНЗ №810, вул. Печенізька, 2/9
ЩО ЗРОБЛЕНО? Закуплено меблі, живі куточки,
дитячу міні-перукарню, паркінг для іграшкових
автомобілів.

Багговутівська, 28
Мельникова, 32
Отто Шмідта, 35/37
Печенізька, 8
Половецька, 14
Пугачова, 11/15
Смородинський парк
Половецька, 16-А
Пугачова, 17 - 19

ВСТАНОВЛЕНО
ГРИФЕЛЬНУ ДОШКУ
Отто Шмідта, 35\37

2 868

подарунків куплено для школярів і
дошкільнят до новорічних свят

Людмила Оліфер
директор дошкільного навчального закладу №348
«У нашому дитячому садочку ремонтують покрівлю, утеплюють та оформлюють фасад закладу. Ремонтні бригади працюють щоденно, незважаючи на вихідні і непередбачувані погодні умови; до бригад входить не менше 10-12 працівників. У новому році діти прийдуть в оновлений дитячий садочок».
Оксана Усенко
директор спеціалізованої школи №139
«У цьому році за допомогою Дмитра Банаса було проведено оновлення спортивної зали. Він весь час
з нами, допомагає навіть у дрібницях, тому ми по праву вважаємо його членом нашого колективу. Також за участю Дмитра Миколайовича втілюється в життя проект утеплення фасаду закладу, він особисто опікується цим питанням і контролює етапи та якість роботи. Ми намагаємось не перекладати
вирішення проблем на плечі батьків, тому з будь-якого питання звертаємося до нашого депутата, і
можемо завжди розраховувати на його допомогу».
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Картка ремонтів житл

Капітальний ремонт
сходових клітин
Печенізька, 9
Печенізька, 34
Печенізька, 35/43
Отто Шмідта, 26-А
Отто Шмідта, 35/37
Герцена, 7
Багговутівська, 8/10
(1,3 під’їзд)
Отто Шмідта, 26-Б
(1,2 під’їзди)
Перенесено на 2018 рік:
Половецька, 16-Б

Капітальний
ремонт вікон
сходових клітин
Герцена, 7
Печенізька, 1/7
Печенізька, 9
Печенізька, 34 (2
під’їзд)
Половецька, 16-А
Половецька, 12/42
Отто Шмідта, 26-А
Татарська, 36/5
Татарська, 38
Отто Шмідта, 26-Б

Капітальний
вхідних гру

Герцена, 7
Багговутівська,
Миколи Мурашк
Отто Шмідта, 26
Печенізька, 9
Печенізька, 34 (
Заплановано: По
Перенесено на
Половецька, 16-

Заміна водо

Половецька, 25/
Печенізька, 35/4

лового фонду

й ремонт
уп

8/10
ка, 6-А
6-А

(2 під’їзд)
оловецька, 7/13
2018 рік:
-Б

Встановлено
поштові скриньки
Багговутівська, 8/10
Отто Шмідта, 26-А
Отто Шмідта, 31
Печенізька, 34 (2 під’їзд)
Герцена, 7
Багговутівська, 40
Татарська, 2Б

Ремонт ґанку
і навісів
Половецька, 16
(1 під’їзд)

Капітальний ремонт
територіального
центру соціального
обслуговування
(надання
соціальних послуг)
Шевченківського
району Києва
вул. Половецька,14-16

Капітальний
ремонт зовнішньої
дренажнозливостокової
мережі
Отто Шмідта, 26-Б

остічних труб

Капітальний ремонт
покрівлі

/27
43

Печенізька, 9
Половецька, 25/27

ДМИТРО БАНАС:
«Дорогі сусіди! Ми з
вами живемо в історичній київській місцевості.
Татарка і Лук’янівка – це
територія старих маєтків,
які пов’язані з відомими
іменами. Наприклад, у
будинку номер 6 на вулиці Овруцькій мешкала
письменниця і громадська діячка Олена Пчілка.
А в будинку № 29 по цій
же вулиці проживав піаніст і композитор Генрік
Бобінський.
Наші вулиці то стрімко
йдуть вниз, то підіймаються вгору. Ми буквально ходимо місцями історичних подій та древніх
легенд.
Але разом з гарною атмосферою старого міста,
ми маємо застарілий
житловий фонд, зношені
комунікації і непрості
дороги.
Цього року ми зробили
ремонти в житлових
будинках більше, ніж
за 20-тьма адресами.
Це ремонти вхідних
груп, сходових клітин,
заміна вікон і багато
іншої роботи. Ремонти
продовжуються і зараз.
Вибачте за тимчасові незручності»
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Дрібниць не буває: робимо округ
зручним для мешканців

АСФАЛЬТУВАННЯ
У ДВОРАХ
Отто Шмідта, 26-А
Половецька, 12/42
Заплановано:
Пугачова, 11/15
Перенесено на 2018 рік
Підгірна, 12
Татарська, 20
Печенізька, 34

КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
IНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
(КАНАЛIЗАЦIЯ)
Печенізька, 35/43

ВСТАНОВЛЕННЯ
СМІТТЄВОГО КАРКАСУ
вул. Татарська, 21

ОБЛАШТУВАННЯ ОКРУГУ
Встановлення поручнів (перила)
Половецька, 16А (ІІ під’їзд)

Встановлення плетених клумб
Отто Шмідта, 26–А
Половецька, 16–А

Встановлення розкладного
пандуса
Печенізька, 1/7 (ІІІ під’їзд)

Відкачка води, промивка
труб, відновлення гарячого
водоспостачання
Отто Шмідта, 26 А-Б

«Від імені мешканців під’їзду №3 будинку №1/7 по вулиці Печенізькій дозвольте висловити Вам та Вашій команді слова вдячності за встановлення відкидного пандуса на
сходах у нашому під’їзді. Дякуємо за те, що Ви одразу відгукнулися на наше прохання.
Ваш внесок підтримав людей з особливими потребами».
Ганна МАЛУНОВА,
член ініціативної групи

«Господарочка»
у 2017 році
мовою цифр

39

1100

дворів прийняло
участь у конкурсі

квіткових кущів
висаджено у дворах

30кг

1120м

насіння трави
засіяно

декоративної
огорожі
встановлено

22т

25т

піску доставлено на
замовлення учасників конкурсу

землі завезено
для клумб

118кг

58

фарб закуплено
для конкурсантів

подарунків вручено
за результатами
конкурсу

2

суботники проведено на вулиці
Татарська та Половецька

Татарська, 21
двір-переможець конкурсу цього року

Ми не просто
вирощуємо квіти.
Ми об’єднуємо людей

Проблема усіх мегаполісів у тому, що
тут люди рідко знайомляться, спілкуються, зав’язують добросусідські взаємини.
Але, щоб змінити своє місто на краще,
потрібно об’єднуватися, бути разом, підтримувати одне одного.
Як це зробити? Коли я поставив собі
це питання – з’явилася ідея створити
конкурс на кращий двір. Це було всього два роки тому. А зараз ми вже маємо
гарні результати: доглянуті двори, багато
нових квіткових клумб і гарні стосунки
між сусідами. А ще нам приємно, що цього року журналісти внесли наші дворики
в туристичні маршрути Татаркою.
Щиро вдячний людям, які роблять
наш мікрорайон кращим. Нагадую, що
наступного року конкурс на кращий
двір відбудеться знову. Приєднуйтеся!
Всі деталі можна дізнатися у моїй
приймальні на вулиці Багговутівській, 30
або за тел. 251-15-23.
З повагою, ваш депутат у Київраді
Дмитро БАНАС
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СПОРТ, КУЛЬТУРА,
ЕКСКУРСІЇ
На окрузі відбулося
більше 40-ка подій!

ФОТОФАКТ

ЕКСКУРСІЇ
Скільки?
13 екскурсій

організував Дмитро Банас для
мешканців округу
513 осіб приєдналися до екскурсій

Куди?
Музей Корольова – 2 групи учнів школи №70
Музеї Києва – 2 групи учнів школи №70; 6 груп
дитячого садка №810
Кондитерська фабрика – учні школи № 139
Зоопарк – дитячий садок №544
Парк «Феофанія» – мешканці Татарки

СПОРТ
5 спортивних подій

організовано на окрузі
для школярів
1 Весняний кубок з футболу
2 Жовтневий кубок з футболу
3 Тенісний турнір «Спритні ракетки» у березні
4 Тенісний турнір «Спритні ракетки» у листопаді
5 Змагання з тхеквондо

ТОП 10 культурних подій
1

Колядки, щедрівки «Рай розвився» співочого гурту «Вербиченька»

2

Вечір вшанування пам’яті Лесі Українки
«Лесине світло»

3

Масляна на Татарці

4

Вітання мешканців Татарки з Великоднем

5

Похід у кіно «Моя бабуся Фанні Каплан».

6

Прес-пікнік у Смородинському парку

7

Засідання Координаційної ради за участі
Жіночої ради міста Хмельницького, представників ОБСЄ, Асоціації міст України, Шевченківської РДА

8

«Дитинко-ягідко»: свято Івана Купала
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Cвято розуму та краси у школі № 70. Вручення премій Дмитра Банаса кращим учням

10 Вітання батьків з народженням дитини.

У СМОРОДИНСЬКОМУ
ПАРКУ ВІДКРИЛИ
ЕКСТРЕМАЛЬНУ
ВЕЛОТРАСУ
Цього року у новому Смородинському парку відкрили трасу для
екстремального велоспуску. Нову
дорогу одразу випробували – на
трасі відбувся фінал Кубку України
з mini DH, який допомогла організувати Федерація екстремального
велоспорту. Ініціював проект депутат Київради Дмитро Банас. Професійну трасу міжнародного рівня
вдалося створити всього за кілька
місяців.

