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СКВЕР НА ВУЛ. ТАТАРСЬКІЙ
На 0,53 гектарах виросла сучасна зона відпочинку
з дитячим та спортивним майданчиками

Цього року зелена зона біля будинків № 36/5 – 38 по вулиці Татарській
нарешті стала повноцінним сквером.
Тут проклали пішохідні доріжки, обладнали місця для відпочинку, встановили дитячий та спортивний майданчики. Навесні на цій території зроблять
озеленення і сквер стане гарним місцем для відпочинку мешканців Татарки.
Як відомо, сквер на Татарській, 36/5
– 38 розпочався з проекту рішення

депутата Київради Дмитра Банаса. Документом було запропоновано надати
цій ділянці статус скверу. Даний статус захищає територію від незаконних
споруд, паркування та стихійної торгівлі.
«Часто буває, що далі надання «статусу скверу» справа не рухається: зелені зони залишаються у тому вигляді,
що були й 20 років тому. Я радий, що
нам вдалося довести ідею до логічно-

го завершення. Ми розробили проект
рішення, пройшли всі погодження профільних комісій, підтримали документ
у сесійний залі, потім передбачили кошти на благоустрій скверу у міському
бюджеті. Тепер вже маємо повноцінний результат роботи. Поступово, метр
за метром, ми робимо нашу Татарку
кращою», – розповідає Дмитро Банас
про історію створення скверу на вулиці Татарська.

#новорічні свята
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Дорогі сусіди! Шановні
мешканці Татарки!
З початком кожного року я озираюся назад і аналізую, що встиг зробити за минулі 365 днів.
Дуже щасливий, що у 2018 році
нам вдалося завершити благоустрій
скверу на вулиці Татарській. Ми йшли
до цього два роки – від проекту рішення і до того результату, який можемо бачити зараз. Навесні наш
сквер стане ще кращим і, сподіваюся,
буде одним з улюблених місць мешканців Татарки.
Минулого року тривали системні ремонти застарілого житлового
фонду: у багатьох будинках нашого
мікрорайону замінили вікна, відремонтували під’їзди, вхідні групи, дахи.
Значна частина роботи на перший
погляд не помітна. Наприклад, ремонт та заміна комунікаційних труб,
оновлення сходів тощо. Але хочу зауважити, що системних ремонтів житлового фонду у Києві не відбувалося
десятиліттями. І зараз нам потрібно
багато зробити, щоб позитивні зміни
нарешті переважили негатив.
Я радий, що вже третій рік по-
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Продовження,
початок на стор 1.

зрозуміла, що наш мікрорайон – це
ми з вами. І що ми разом можемо
зробити його кращим.
Спасибі вам за постійну підтримку. Інколи навіть одне добре слово
здатне повернути віру в те, що все
вдасться! Також спасибі за критику. Особливо ціную конструктивну
критику. Але найбільш цінно – коли
людина не тільки може розказати,
як треба, а й показати, зробити реальну роботу для себе і для своїх
сусідів.
У Новому році хочу побажати
всім нам бути добрими до себе, до
своїх родин і один до одного. Хай
цього року у вас буде мільйон приводів для радості, для сміху, для
вдячності.
Здоров’я, достатку і миру кожній
родині. Щасливого Нового року та
Різдва!

спіль ви з ентузіазмом берете
участь у конкурсі на кращий двір
«Господарочка». Цей простий кон-

курс проявив, які прекрасні люди
живуть на нашому мікрорайоні.
Щиро вдячній кожній людині, яка

У приймальні Дмитра Банаса кажуть – починають готувати новорічні подарунки для дітей ще з серпня
місяця.
«Новорічні подарунки для дитячих
садків і шкіл Татарки – це наша відповідальність, тому ми починаємо готуватися до новорічних свят ще з літа,
тоді, коли про ялинку ще ніхто й не
думає, – зізнаються у депутатській
приймальні. – Чому так рано починаємо? Бо у нас на мікрорайоні багато
дітей і процес треба організувати
чітко і вчасно, щоб на свята ніхто не
залишився без солодкого пакунка.
Тому вже з серпня ми починаємо
збирати інформацію у навчальних
закладів, далі знаходимо постачаль-

Під час роботи працівники
змушені були засипати невеличку клумбу, яку на території
скверу створили діти. Про це у
соцмережі поскаржилася мама
однієї з дитини. Дмитро Банас
одразу запропонував зустрітися з батьками і організувати нову
клумбу, де б маленькі мешканці
прилеглих будинків могли подовжувати самі висаджувати та доглядати квіти.
«Сьогодні я зустрічалася з
представниками Дмитра Банаса. Ми вибрали місце для нової
дитячої клумбочки. Потім стало
зрозуміло, що потрібна симетрія
і вирішили зробити комплекс з
трьох клумб - з хрестиками посередині, а нові – з боків. Ці дві нові
клумби закладуть зеленбудівці
ще до закінчення благоустрою
скверу. Огорожі пообіцяли однакові для трьох клумб. А, власне, висадку квітів і композицію
складемо вже навесні. Саджанцями допоможуть. Мене таке вирішення питання цілком влаштувало, спасибі за конструктив»,
– написала мешканка Татарки

З повагою,
ваш депутат у Київраді
Дмитро Банас

Новорічний подарунок
повинен бути у кожної дитини
ника, продумуємо форму, дизайн та
наповнення подарунка. Як бачите,
крім технічної роботи тут є й творча.
Тому дуже приємно бачити, коли дітям радісно отримати перші новорічні сюрпризи».
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#КОМАНДА ВІТАЛІЯ КЛИЧКА

На першій вулиці Татарки
повністю оновили освітлення
Наприкінці літа на вулиці Татарській завершили модернізацію освітлення. Замість старих
затратних ламп розжарювання тут встановили сучасні LED-лампи, які споживають у кілька
разів менше електроенергії.

Анна у групі «Татарка Київська».
Навіть взимку вже видно, що
оновлений сквер буде привабливим сучасним простором на
мікрорайоні. Ще цікавішим він
стане навесні – після озеленення
території.
Мешканці квартир, чиї вікна виходять на сквер, одними
з перших оцінили роботу. «До
реконструкції ця територія була
достатньо запущеною, вона вже
втратила свою естетику. Мешканці будинків своїми силами
якось намагалися прикрасити
сквер, наприклад, висаджували
клумби під вікнами. Після реконструкції сквер дуже змінився:
доріжки стали ширшими, їх виклали гарною плиткою, лавочок
стало більше і вони точно усі будуть зайняті, бо є багато бажаючих тут посидіти. Велике значення має той факт, що тепер чітко
визначено межі скверу, зроблено ковану огорожу, бо до цього
тут була стихійна парковка для
машин і автобусів, які приїжджали на ярмарку. Вся інфраструктура у сквері є. Ми з мешканцями
будинку чекаємо, що тут весною
буде багато зелені, бо для цього і
є сквер», - ділиться враженнями
Анна Фелік-Рухтіна.

Мовою цифр
Більше 22-ох проектів рішень розробив Дмитро Банас за час роботи у Київраді. 12 з них –
проголосовані у сесійній залі Київради. Решта
знаходяться у процесі розгляду на профільних
комісіях.

100%

- рівень відвідування Дмитром Банасом пленарних засідань Київради.

новорічних подарунків
закуплено за кошти
депутатського фонду
Дмитра Банаса для
школярів та дошкільнят
6-ти дитячих садочків та
3-ох шкіл.

Депутатські звернення

160 депутатських звернень надіслав Дмитро
Банас протягом 2018 року.
Найбільше звернень було адресовано:
1. Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
2. Голова КМДА Віталій Кличко
3. Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва
4. Департамент транспортної інфраструктури
5. Департамент земельних ресурсів

Основні теми депутатських звернень:
Незадовільний стан житлових будинків

Дмитро Банас:
«Минулого року ми реєструвати громадський проект для освітлення пішохідних переходів за цією технологією. На жаль, нам
не вдалося набрати достатньої кількості голосів, щоб реалізувати проект. Однак цього року вдалося отримати кошти з міського бюджету на оновлення вуличного освітлення на вулиці Татарська. Дякую усім причетним за підтримку і роботу! Хай у
місті і у житті кожної людини буде більше світла».

Ремонт будинків, сходових клітин тощо
Відновлення благоустрою прибудинкової
території після ремонту інженерних мереж
Постачання опалення та гарячої води
Ремонти ліфтів
Аварійні дерева

#РЕМОНТ
#КОМАНДА ВІТАЛІЯ КЛИЧКА
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ЗВІТНА КАРТА
РЕМОНТІВ
на мікрорайонах Татарка та Лук’янівка продовжують
ремонтувати інженерні мережі, вхідні групи, сходові
клітини та інші застарілі господарські та житлові об’єкти
Капітальний ремонт
інженерних мереж -

9 об’єктів

1. Нагірна, 12
(холодна вода, гаряча вода,
центральне опалення, каналізація)
2. Печенізька, 8
(каналізація)
3. Печенізька, 34
(холодна вода, гаряча вода,
центральне опалення, каналізація)
4. Половецька, 7/13
(холодна вода, гаряча вода,
центральне опалення, каналізація)
5. Татарська, 20
(холодна вода, гаряча вода)
6. Татарська, 36/5
(холодна вода, гаряча вода,
центральне опалення)
7. Татарська, 38
(холодна вода, гаряча вода,
каналізація)
8. Миколи Мурашка, 6
(холодна вода, гаряча вода,
каналізація)
9. Академіка Ромоданова
(Пугачова), 11/15
(каналізація)

Капітальний ремонт сходових
клітин – 7 об’єктів
10. Багговутівська, 40
11. Печенізька, 4
12. Печенізька, 6
13. Половецька, 7/13
14. Половецька, 16 А
15. Татарська, 36/5
16. Нагірна, 12

Капітальний ремонт
електричних мереж/
електрощитових - 5 об’єктів
29. Миколи Мурашка, 4
30. Нагірна, 12
31. Половецька, 7/13
32. Татарська, 36/5
33. Татарська, 38

Капітальний ремонт вікон
сходових клітин – 7 об’єктів

Капітальний ремонт покрівель -

17. Багговутівська, 40
18. Герцена, 18/20 (1-ий під’їзд)
19. Нагірна, 12
20. Печенізька, 4
21. Печенізька, 6
22. Академіка Ромоданова
(Пугачова), 11/15
23. Микола Мурашка, 4

34. Нагірна, 12
35. Отто Шмідта, 35/37
36. Половецька, 7/13
37. Татарська, 36/5 (ліфтові)

Капітальний ремонт вхідних
груп – 5 об’єктів
24. Багговутівська, 40
25. Отто Шмідта, 31
26. Печенізька, 4
27. Академіка Ромоданова
(Пугачова), 11/15
28. Печенізька, 6

4 об’єкти

Асфальтування у дворах –

3 об’єкти

38. Печенізька, 9
39. Татарська, 36/5
40. Татарська, 38

Встановлення поштових
скриньок - 2 об’єкти
41. Багговутівська, 32
42. Миколи Мурашка, 6

Капітальний ремонт ліфтів -

3 об’єкти

43. Половецька, 16 Б
44. Половецька, 16 (1 та 2 під’їзди)
45. Платона Майбороди, 5/9

Дмитро БАНАС в ефірі передачі «Громадська
приймальня» на телеканалі ТРК «Київ»:
«Ми намагаємося так побудувати роботу, щоб вона була ефективною, чітко спланованою і націленою на конкретний результат. Ми постійно активно беремо участь у формуванні бюджету на наступний рік, щоб запланувати фінансування робіт на наших
мікрорайонах Татарка та Лук’янівка. Наприклад, цього року ми провели заміну вуличного освітлення на вулиці Татарській. Наступного року плануємо долучити сюди ще
вулиці Багговутівську, Печенізьку та провулок Татарський. Тобто ми не зупиняємося:
розпочинаємо і рухаємося далі. Наприклад, наразі розробляється проект капітального ремонту усієї вулиці Татарської: від вулиці Глибочицької до вулиці Отто Шмідта. Це
непростий процес, який займає багато часу. Минулого року ми змогли передбачити
кошти на розробку даного проекту. Зараз робимо усе, щоб на наступний рік знайти
фінансування на його реалізацію. Я вважаю, що така послідовність дій в результаті
приведе до того, що за декілька років ми будемо мати мікрорайон, який виглядатиме
набагато краще, ніж декілька років тому».
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#ОСВІТА І СПОРТ

СПОРТИВНА ДРУЖБА
Дмитро Банас започаткував на Татарці шкільні змагання з футболу, тенісу та волейболу

Дмитро Банас разом зі своєю
командою заснували конкурс на
кращий двір 3 роки тому. За цей
час ідея зробити мікрорайон кращим об’єднала небайдужих мешканців і разом вони продовжують
наводити лад у своїх дворах.
Не дивлячись на традиційні умови конкурсу, кожен рік має свої
особливості. «Приємною ознакою
цьогорічного стало те, що учасники конкурсу почали активно обмінюватися між собою порадами,
насінням та розсадою, залучали
до роботи дітей, родичів. Квітникарі-садоводи, які навіть не брали участі у конкурсі, приносили у
громадську приймальню матеріал
для висаджування на клумбах у
сусідів. Я вважаю, що це головна

Традиційні футбольні турніри на кубок депутата Дмитра Банаса відбуваються
на Татарці двічі на рік – восени та весною. У турнірі
беруть участь спортсмени,
які навчаються у школах №
1, 61, 70, 139.
Змагання проходять на
стадіонах школи № 139, та
школи № 1. Приймальня
Дмитра Банаса займається
організацією турнірів, забезпечує команди призами,
кубками та грамотами.

ВОЛЕЙБОЛ

ТЕНІС
38 учасників зі шкіл мікрорайону змагалися за перемогу у тенісному турнірі
цього року. Подія відбулася
за сприяння депутатської
приймальні Дмитра Банаса.

Конкурс на кращий двір
«ГОСПОДАРОЧКА-2018»
Цього року участь у конкурсі взяли 30 дворів

ФУТБОЛ: граємо
третій рік

Волейбол серед школярів
Татарки тільки нарощує
свою популярність. У 2018
році за підтримки Дмитра
Банаса відбувся турнір з
волейболу, в якому взяли
участь дівчата і хлопці. Загалом до цієї спортивної
події цього року приєдналося 40 юних спортсменів.
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#Господарочка-2018

мета нашого конкурсу – виростити
на мікрорайоні традицію добросусідства», – розповідає Дмитро
Банас і додає, що провести цьогорічний конкурс допомагали Ірина
Лагутіна із провулку Макарівський,
Любов Смородина із вулиці Печенізької.
Цього року переможцем конкурсу на кращий двір став будинок №38 на вулиці Татарській. Організатор робіт – Віта Харчук. Їй
допомагали Олена Ширшина, Надія Синицька, Лариса Корольова,
Надія Тестова.
Окремо варто відзначити мешканців будинку 38 по вул. Багговутівській. Їхній двір довгі роки був
занедбаним, незатишним. Активісти будинку за час існування «Гос-

Дмитро Банас:
«Наші футбольні турніри – це одна з найяскравіших подій на Татарці. Вже
три роки ми не відходимо від плану і проводимо по два змагання на рік. У
перших турнірах брали участь лише команди старшокласників з 4-ох шкіл,
але дуже швидко до змагань підключилися і молодші школярі. Вони самі
захотіли і ми підтримали дітей. Для дітей це можливість активно рухатися,
розвиватися фізично, тренувати силу волі і командну роботу. Я вважаю, що
у світі гаджетів і онлайн ігор – це дуже важлива ініціатива».

подарочки» зробили його ошатною оазою на Татарці. Очолила
роботу Людмила Загідулліна.
Конкурс «Господарочка» не має
перерви. У громадську приймальню Дмитра Банаса постійно приходять мешканці мікрорайону, обговорюють плани на майбутній етап,
діляться осінніми саджанцями, обмінюються порадами. Вже готові
писати заявку на наступний рік.

Заявки на участь у наступному конкурсі на кращий
двір «Господарочка» будуть прийматися з березня 2019 року у громадській приймальні депутата
Київради Дмитра Банаса.
Адреса: вул. Багговутівська, 30.

- учасники подають заявку на участь
- приймальня забезпечує
учасників саджанцями,
насінням, фарбами та
іншими матеріалами
- учасники конкурсу
організовують роботу і
доглядають свої двори
протягом року
- підсумки конкурси підводяться наприкінці літа.

У школах та дитячих садках мікрорайонів продовжують відновлювати спортивні та
навчальні об’єкти

пряма мова

ВІТА ХАРЧУК, Татарська, 38.

ШКОЛА №70

ШКОЛА №139

ДНЗ №810

ДНЗ №348

- Цього року у школі №70
на вул. Академіка Ромоданова (Пугачова) капітально відремонтували
футбольне поле. Роботи
профінансовані відповідно до розпорядження
КМДА «Про будівництво
футбольних полів зі штучним покриттям».

- Виконано поточний ремонт актової зали. За кошти депутатського фонду
Дмитра Банаса оновлено
стіни, стелю і освітлення.

- На прохання керівництва
навчального закладу для
дітей закуплено розвиваючі конструктори «Лего»
коштом депутатського
фонду.

- Здійснено поточний ремонт та оновлення дитячого майданчика. Роботи
профінансовано з депутатського фонду Дмитра
Банаса.

РЕМОНТ ДИТЯЧИХ
МАЙДАНЧИКІВ
- Татарська, 38

Конкурс на кращий двір – це дієва допомога у проведенні благоустрою території, де ми проживаємо. Найголовніше те, що всі роботи виконували мешканці двору. Дмитро Миколайович від самого
початку застеріг, що його допомога буде матеріальною: завезення ґрунту, надання саджанців тощо.
В минулі роки мешканці не могли погодитися з думкою, що працювати у дворі за них ніхто не буде.
Тому й були нарікання, суперечки. А коли зрозуміли, що краса двору залежить від них самих, то й
взялися за роботу. Я дуже вдячна усім сусідам, завдяки яким ми перемогли у конкурсі.

ГАННА КУЧЕР

З цією чудовою жінкою вітається чи
не кожен мешканець Татарки. У громадському житті мікрорайону вона
активний учасник. А ще вона – волонтер. Разом зі своїми подругами
вони виїжджають у будинки-інтернати
для людей похилого віку. Везуть з
собою книги, пісні і тепло сердець.
Ганна – учасник багатьох фестивалів
народної творчості. Її вишиті картини
радують високою майстерністю.

ЛЮДМИЛА МАЦУЙ
Її батьки познайомилися у госпіталі,
який розташовувався у приміщенні
139 школи. Після народження дитини
мати померла, батькові ампутували
ноги, Людочку відправили в дитячий
будинок.
Спілкуючись з цією життєрадісною
жінкою, не скажеш, що за плечима
у неї – тернистий життєвий шлях.
А що вже майстриня на всі руки! І
в’яже, і вишиває, і конструює одяг.
А найбільше полюбляє виготовляти
ляльки.
«Це, - жартує,- компенсація за
сирітське дитинство. Не було ляльок
в дитинстві, то тепер награюся».

ОЛЬГА СУХОВЕЦЬКА
І як тільки ця жінка стільки встигає!
Створює затишок у домі, доглядає
дачу, веде активну громадську
діяльність. А що вже майстриня! Диву
дивуєшся, поглянувши на розквітлі
з-під голки квіти, чуєш спів пташок на
полотні, ідеш польовою дорогою. Ось
так вона вишиває.

ЛЮДМИЛА ВОЗВИШАЄВА
ВСТАНОВЛЕНО
СПОРТИВНИЙ
МАЙДАНЧИК
- Татарська, 2 В

ЛЮДМИЛА ЗАГІДУЛЛІНА, Багговутівська,38
Ми хоч і не перемогли у конкурсі, але були близькі до того. Допомога депутата і всієї команди дала
свої результати. До нас приходили мешканці інших будинків і дивувалися, як нам вдалося у дворі,
де земля була затоптана, як асфальт, виростити гарні квіти, розбити клумби, створити затишок. Так,
це була нелегка праця. Але я дуже люблю квіти, тому й почала їх насаджувати. А потім підтягнулися
сусіди і за літо наш двір виглядав красиво і затишно. Нам зовсім небагато залишалося до перемоги
у конкурсі.

ОЛЕКСАНДР КУРЗА, Академіка Ромоданова 11/15
- Заклад забезпечений
вертикальними жалюзями
на вікна.

Люди Татарки:
активні, творчі
працьовиті

АНОНС та
умови
конкурсу

Умови конкурсу:

НАВЧАННЯ В РАДІСТЬ

теплі історії

Зримо змінилася Татарка за останній час. Двори розцвіли, ремонти у під’їздах, замінені вікна і багато-багато інших ознак благоустрою нашого мікрорайону. Ми для себе вирішили, що в наступному
році у «Господарочці» ми будемо першими.

Рукодільниця ще та! Сама вигадує
узори, сама їх відтворює з допомогою
шпиць і крючка. Знається у дизайні
ландшафту, інтер’єру. Створює картинки з овочів.

#КУЛЬТУРА

Творчість
на Татарці
За підтримки Дмитра Банаса на мікрорайоні
відбуваються мистецькі та культурні події

Звіт депутата Київради
Дмитра Банаса за 2018 рік

Вийшла друком книга
оповідань Надії Пукас
«Каштанів київських
листочки»

Об’єднання ім. Катерини Білокур
Виставки творчих робіт майстрів-аматорів: вишивка, макраме, в’язання,
картини із соломи, вирізання по дереву. За час існування об’єднання відкрило на Татарці багато творчих людей, які можуть ділитися своїм мистецтвом з
іншими і надихатися на подальшу роботу.

Літературні вечори «Лесині читання»

Засідання об’єднанням «Лесині читання» відбуваються у школі №70. До
проекту активно долучаються діти: вони читають вірші, ставлять вистави за
мотивами творчості письменниці та поетеси.

Об’єднання «Спогад»

У грудні 2018 року за підтримки Дмитра Банаса світ побачила нова
книга письменниці та поетеси Надії Пукас «Каштанів київських листочки». У виданні зібрані короткі розповіді про життя на тлі київських вулиць,
пам’ятників, монастирів.
«В основу кожного оповідання лягла реальна подія, а таких у Києві, як
грибочків у лісі: треба тільки побачити і зібрати у кошик своєї душі. А вже
художня уява їх домальовує, робить висновки… Я дуже люблю Київ і киян,
а доля така ласкава до мене, що помістила мене у вир цікавого спілкування, зустрічей, розмов на нашій Татарці. Дякую Дмитру Миколайовичу,
який спонукав мене зібрати мої замальовки разом у новій книзі. За те, що
посприяв виходу видання, щоб ці мої думки і спостереження пішли між
люди», – коментує авторка.

Фотофакт

Колектив депутатської
приймальні Дмитра Банаса
Об’єднання «Спогад» було засновано наприкінці 2018 року, воно зовсім
молоде. Засідання проходять у бібліотеці ім. Тараса Шевченка. Як одразу
зрозуміло з назви, тематика зустрічей – це спогади про різні події у нашому
житті. І чим старшими ми стаємо, тим більшою є потреба поділитися своїм
досвідом і спогадами.

Великдень на Татарці

У сквері відпочинку на вул. Татарська 36/5-38 традиційними стали для
мешканців Татарки загальне святкування Великодня, свята дитинства
1 червня, підсумків конкурсу «Господарочка», де виставляються роботи майстрів-аматорів, відбуваються святкові концерти, виступи дитячих
колективів,колективні ігри та розваги для дітей.

