ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ О.ОКОПНОГО ЗА 2020 р.

Олексій ОКОПНИЙ
округ №81 Подільський район
(масиви Виноградар і Синьоозерний)
• голова постійної комісії з питань транспорту,
зв’язку та реклами
• голова Подільської районної організації партії
«Європейська Солідарність»

Інфраструктурні проєкти та соціальні об’єкти

Будівництво метро на Виноградар:
1. Забезпечення фінансування будівельних робіт на 2020 рік
2. Запуск тунелепрохідницького щита, який прокладає підземну частину тунелів від
станції «Мостицька» до «Сирця»
3. Перенесення 800 м тепломереж у районі проспектів Правди і Свободи, які
потрапляють у зону будівництва метро

Завершення благоустрою скверу імені Скрябіна:
1. Підключення і налагодження роботи системи автополиву
2. Додаткове озеленення (дерева, кущі, газони)
Завершення благоустрою Блакитного озера (Бетонки):
1. Закінчення ремонту прилеглої до озера території та насосної станції
2. Розчистка озера від очерету та рослинності
3. Наповнення озера водою
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Транспорт і дорожня інфраструктура
1. Початок реконструкції розворотного кільця на перетині проспектів Правди,
Гонгадзе та вулиці Виговського (колишня Гречка) для продовження
тролейбусного маршруту №28
2. Експериментальний запуск маршруту автобуса №102А та робота над його
запуском на постійній основі
3. Збір пропозицій від мешканців для безпечного трафіку у приватному секторі
Біличого поля та Мостицького масиву
4. Організація безпечного дорожнього руху на Біличому полі:
• тимчасова розмітка на вулицях Полковій і Кавалерідзе
• знаки та обмежувачі швидкості на перехресті Замковецької та
Вітчизняної, на всіх перехрестях вздовж вулиці Хотинської

Навчальні і соціальні заклади
Гімназія «Синьоозерна»:
ремонт покрівлі, капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП, ХВП, каналізація)
Школа №3: ремонт покрівлі
Дитсадок №570: утеплення фасаду, влаштування нових тіньових навісів та ігрових
майданчиків для дітей
Школа-дитсадок ім. Софії Русової:
ремонт харчоблоку, влаштування ігрових майданчиків на території
Школа-дитсадок «Перлина»: капремонт приміщень груп, облаштування ігрових
майданчиків
Дитячий клуб «Олімп»: капітальний ремонт
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Житлові будинки
Асфальтування прибудинкових територій або міжквартальних проїздів:
просп. Гонгадзе, 8, 10, 12, 18, просп. Гонгадзе, 9, просп. Гонгадзе, 20Д,
просп. Гонгадзе, 1/102, 3, 3А, 3Б, вул. Порика, 17А-17Б, просп. Правди, 88-90
Капремонт ліфтів: просп. Гонгадзе, 7, 9, 14, 18Б, 20Д (2 шт), 20В (2 шт), вул. Порика, 11
(2 шт), вул. Оболонська, 2
Заміна дверей між сходовими клітинами і ліфтовими приміщеннями:
просп. Гонгадзе, 1/102, 3А, 3Б, 20Г, 20Б (1-3 під’їзди), 24Б, 26А, вул. Порика, 5, 11, 11В
Капремонти покрівель: вул. Порика, 7А, 7Б, 9Г
Капремонти будинкових електрощитових: просп. Гонгадзе, 1/102, 12, 20В, 28,
вул. Порика, 17А

Дитячі та спортивні майданчики
Дитячі: вул. Порика, 11, просп. Гонгадзе, 26, просп. Правди, 80Б, 88Б, 98
Спортивні: просп. Правди, 88А

Депутатський фонд
Допомога ЖБК: закупівля будівельних матеріалів для проведення ремонтів у 17
багатоповерхових будинках
Керуюча компанія: закупівля 7 лав для встановлення біля будинків
Дитсадок №626: закупівля лінолеуму для груп
Матеріальна допомога: надана 252 мешканцям
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Соціальні та волонтерські проєкти
1. Передача 200 захисних костюмів і 40 пульсоксиметрів від фонду Петра Порошенка і
столичної «Європейської Солідарності» до медзакладів Подільського району
2. Встановлення флагштоків і прапорів у сквері ім. Скрябіна
3. Придбання саджанців каштанів для випускників шкіл до Дня Києва
4. Проведення акції з замальовування написів з пропагандою наркотиків на Виноградарі
5. Привітання випускників 11 класів

Громадська приймальня
573 підготовлено і направлено депутатських звернень і запитів
9 підготовлено проєктів рішень Київради

Проєкти в роботі:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проведення розчистки Синього озера і облаштування парку «Синьоозерний»
Продовження будівництва метро на Виноградар
Передача до комунальної власності доріг на вулицях Данченка і Кавалерідзе
Запуск маршруту автобусу №102А на постійній основі
Продовження маршруту тролейбусу №28 вздовж просп. Гонгадзе
Створення скверів на просп. Гонгадзе, 5-7 і на перетині вул. Западинської та
провулку Патона

Контактна інформація приймальні Олексія ОКОПНОГО
Адреса: просп. Гонгадзе, 28А
Телефон: +38 (044) 221-61-19
Графік роботи: понеділок-п’ятниця (з 10:00 до 18:00, крім обіду)
Facebook: https://www.facebook.com/MyVinogradar

