
 

 

 
 

Річний звіт 2019  

Тесленко Павло Петрович 

Депутат Київради VIII скликання, 
член фракції «Єдність». 

Постійна комісія Київської міської 
ради з питань житлово-
комунального господарства та 
паливно-енергетичного комплексу 
- Заступник голови. 

 Голова робочої групи Київради з 
питань встановлення 
теплолічильників в м. Києві  

 



В рамках вирішення соціально-економічних питань та 

виконання доручень виборців округу № 54 депутат Київської 

міської ради Павло Тесленко в 2019 році втілює наступні 

ініціативи, спрямовані на розвиток місцевої інстраструктури: 

 Капітальний ремонт дорожньої мережі на вул. Алматинській, від вул. Празької 
до вул. Літинської 

 Капітальний ремонт Дарницької площі 

 Реконструкція трамвайної  лінії  на вул. Алматинській в Дніпровському районі 

 Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку  «Лісова» та 
розчистки озера «Лісове»  

 Реконструкціія будівлі з добудовою додаткового корпусу для розміщення  
Центру нейрореабілітації учасників АТО на базі Київської міської клінічної лікарні 
№11 (вул. Рогозівська, 6) 

 Будівництво нової автомобільної дороги на ділянці між вул. Олекси Довбуша та 
Броварським проспектом, яка стане другим виїздом із мікрорайону ДВРЗ 

 Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровському районі 

 Капітальний ремонт стадіону «Дніпровець» 



Робота громадської приймальні  

 690 депутатських 

звернень  

 64 особистих 

прийомів мешканців 

 30 запитів  

 250 громадян 

отримали 

матеріальну 

допомогу  

 



Програма економічного і соціального 

розвитку міста Києва за 2019 рік  

Заміна вікон: 
 вул. Алматинська,101-а, 101-б,105/2 

 вул. Волхівська, 3, 4, 6,10 

 вул. Макаренка, 5/8 

 вул. Марганецька, 8/12 

 вул. Інженера  Бородіна, 13/14 

 вул. Празька, 28 

 вул. Гродненська, 27, 29 

 

 

 



Капітальний ремонт сходових клітин: 

  вул. Літинська,1-А 

 вул. Алматинська,36-А ( з частковим ремонтом фасаду)  

 вул. Марганецька, 24 

 вул. Макаренка, 6  

 вул. Празька, 29/1 

 



Капітальний ремонт ігрових майданчиків:  

 

 вул. Алматинська, 36-А, 39-А, 

39-В, 39-Г, 39-Д, 39-Е, 41-Б 

 вул. Гродненська, 29 

 Сквер «Гродненський» 

 



Капітальний ремонт електрощитових,  

електричних та інженерних мереж: 

 
 вул. Алматинська, 43/57, 70, 107/2, 111 

 вул. Гродненська, 1/35, 3/5, 5 

 вул. Марганецька,26 

 вул. Літинська, 1-А 

 вул. В. Вишиваного, 2 

 вул. Інженера Бородіна, 5-А 

 вул. Макаренко, 3 

 вул. Празька, 29 

 вул. Марганецька, 24 (каналізаційні мережі) 

 вул. Алматинська, 109-А (каналізаційні мережі) 

 вул. Алматинська, 64-А (холодне водопостачання) 

 





Асфальтування міжквартальних проїздів 

та прибудинкових територій: 

  вул. Інженера Бородіна, 5-А, 5-Б 

 вул. Алматинська ,99/2, 101, 101-А, 101-Б, 103/1 

 вул. Макаренка, 4, 6 

 вул. Марганецька, 26 

 вул. Празька, 21/2 

 

 



Капітальний ремонт в закладах дошкільної освіти:  

 ДНЗ №700 (вул. Рогозівська, 4 ) Капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків  

 ДНЗ №701(вул. Марганецька, 26-А) Капітальний ремонт тіньових навісів та ігрових 

майданчиків  

 ДНЗ №701 (вул. Марганецька, 26-А ) Заміна вікон  

 ДНЗ №702 (вул. Алматинська, 111-А) Капітальний ремонт місць загального користування  

 ДНЗ №703 (вул. Рогозівська, 10-А) Капітальний ремонт харчоблоку  

 ДНЗ №703 (вул. Рогозівська, 10-А ) Капітальний ремонт місць загального користування  

 

 



Капітальний ремонт дорожньої мережі м. Києва:  

вул. Алматинська від вул. Празької до вул. Літинської 

 Будівельні роботи на об’єкті виконано в повному обсязі. Збудовано дорогу по вулиці 

Алматинській, встановлено  опори зовнішнього освітлення, покладено тришарове 

асфальтне покриття. Проведено роботи з улаштування тротуарів плиткою ФЕМ, 

укладено бортовий камінь, нанесено дорожню розмітку, улаштовано обмежувачі 

швидкості  руху «лежачі поліцейські». 

 В місцях переїздів-розворотів укладено сучасну плитну систему з безшумними 

коліями. Змонтовані трамвайні колії, встановлено нові зупинки громадського 

транспорту, облаштовано секції направляючої пішохідної огорожі. Завершені 

роботи з укріплення верхньої, нижньої частини шляхопроводу та проведені роботи з 

укріплення ґрунтових мас з усіх сторін мосту.  

 





Капітальний ремонт Дарницької площі: 

 

 Великий інфраструктурний проект з капітального ремонту Дарницької площі в Києві було 
розпочато 27 липня 2019 року. Перші ремонтні роботи виконано на ділянці від 
просп. Соборності до Харківського шосе, де замінили конструктивний шар (основу) 
проїзної частини з додаванням щебенево-піщаної суміші, укріпленої цементом. 

 Згідно технологічного процесу, укладено крупним пористим асфальтобетоном нижній 
шар дорожнього покриття, другий шар має крупну щільну структуру, а фінальний шар 
покриття улаштовано щебенево-мастичним асфальтобетоном «ЩМА» (міцний асфальт, 
який використовують на злітно-посадкових смугах). 

 Вздовж всієї транспортної площі оновлено бордюрний камінь і люки оглядових колодязів, 
проведено роботи з благоустрою тротуарів з улаштуванням тротуарної плитки ФЕМ та 
асфальтобетону, оновлено пішохідні переходи та встановлено сучасне LED-освітлення, 
які здатні забезпечити достатню оглядовість та створити неперевершену панораму 
вуличного простору.  

 Проект реалізовано в повному обсязі 





Реконструкція трамвайної лінії на вул. 

Алматинській в Дніпровському районі 

 Проект розрахований на 2 роки. Протягом 2019 року на зазначеному об’єкті 
виконувалися роботи із заміни трамвайної колії на відрізку 600 метрів вздовж 
трамвайної лінії від шляхопроводу на вул. Трактористів до вул. Гродненської на 
загальну суму 43 779,56 тис. грн. 

 Здійснено демонтаж контактної мережі, металевих рейок та бетонних плит. 
Укладено основу для облаштування нової рейкошпальної решітки. 30% укладених 
металевих колій з’єднано зі шпалами.  Розпочато демонтажні роботи на ділянці від 
шляхопроводу в напрямку ДВРЗ. 

 У 2020 році передбачено асигнування на реконструкцію трамвайної лінії на вул. 
Алматинській обсягом 195 510,1 тис. грн. До грудня 2020 року заплановано 
закінчити будівництво об’єкта. В межах проекту передбачено проведення заміни 
колійної конструкції: рейок, шпал, колійних спецчастин (стрілок, хрестовин, 
перехрещень) і щебеневої основи, а також оновлення кабелю електромережі. 

 Втілення проекту з реконструкції колійного полотна із застосуванням сучасних 
конструкцій і технологій надасть можливість новим  комфортабельним трамваям 
курсувати на ДВРЗ. 

 

 





Капітальний ремонт елементів благоустрою 

зони відпочинку «Лісова» та розчистка озера 

«Лісове» 

 Здійснено будівництво захисного укріплення берегової лінії озера, проведено 

очищення берегової смуги озера від заростей, кущів, оновлено існуючий пляж 

вздовж прибережної зони. Виконано розчистку вихідної частини відвідних каналів з 

озера в меліоративні канали Дарницький та Північний.  

 Завершено реконструкцію приймальних гідротехнічних споруд на вихідній частині 

відвідних каналів, влаштовано пляжні укоси у місцях масового відпочинку людей 

та благоустрій територій навколо водойми. Облаштовано причал, створено 

доріжку «здоров’я» шириною 3 метри, здійснено будівництво мостового переїзду 

через канал, проведено монтаж 595 бетонних стовпчиків по перимерту озера, 

щоб обмежити проїзд автотранспорту на територію зони відпочинку. 

 





Капітальний ремонт ІІ поверху та сходових 

клітин поліклінічного відділення КМКЛ №11 

Дніпровського району (вул. Рогозівська, 6)  

 В рамках реалізації пропозицій включених до 

Програми на 2019 рік у грудні було завершено 

роботи з капітального ремонту другого поверху 

поліклініки Київської міської клінічної лікарні 

№11: проведено ремонтні роботи стелі, стін, 

відкосів та укладання плиткою підлоги. 

 



Реконструкція будівель з добудовою 

додаткового корпусу для розміщення Центру 

нейрореабілітації учасників АТО при КМКЛ №11 
 Відповідно до вимог чинного законодавства у сфері містобудівної діяльності, 

будівельних норм, стандартів і правил створено ескізний проект, сформовано 

об’ємно-просторовий і стилістичний вигляд об’єкту, визначено  основні 

параметри та показники майбутньої будівлі: площа забудови, поверховість, 

загальна площа. 



Будiвництво автомобiльної дороги на дiлянцi 

мiж вул. О. Довбуша та Броварським 

проспектом у Днiпровському районi 

 В жовтні 2019 року розпочались дорожньо-будівельні роботи на ділянці від вул. 

Вільхової до вул. Макаренка. Було визначено розмежувальну лінію для 

майбутнього будівництва вздовж лісової зони і приватних будинків по вулиці 

Вільховій, демонтовано старе асфальтове покриття. Влаштовано основу 

щебенево-піщаною сумішшю та укладено двошарове асфальтобетонне 

покриття  від вул. Алматинської вздовж вул. Макаренка  та вул. Вільхової.  

 У 2019р. на виконання робіт по даному об’єкту передбачено асигнування у 

сумі 2 816,0 тис. грн., з яких 1 000 тис. грн. на розробку проектно-кошторисної 

документації. За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

на будівництво автомобільної дороги на ділянці між вул. О. Довбуша та 

Броварським проспектом, передбачено асигнування з державного фонду 

регіонального розвитку у сумі 25 344,49 тис. грн..  

 





Капітальний ремонт скверу на вул. Інженера 

Бородіна у Дніпровському районі 

 Рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 193/7766 Київському 

комунальному об’єднанню зеленого будівництва та експлуатації зелених 

насаджень міста «Київзеленбуд» надано дозвіл на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки на вул. 

Інженера Бородіна у Дніпровському районі м. Києва площею 1,15 га для 

облаштування, утримання та експлуатації зелених насаджень.  

 Для проведення благоустрою земельної ділянки до Програми економічного і 

соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки включено об’єкт «Капітальний 

ремонт скверу на вул. Інженера Бородіна у Дніпровсьокму районі» до адресного 

переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах 

затверджених бюджетних призначень на 2020 рік у сумі 2 000,00 тис. грн.. 



 



Капітальний ремонт стадіону «Дніпровець» 

 
 Відповідно до укладеного Договору між управлінням освіти Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «ЗЕМСПЕЦПРОЕКТ ГРУП» від 

20.11.2019 № 180  розроблено технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації землі ДЮСШ № 21 на вул. Алматинській, 60. 

 При формуванні бюджетних пропозицій по спеціальному фонду (бюджет 

розвитку) в частині капітальних ремонтів на 2020 рік, до відповідного переліку 

було включено об’єкт по проведенню капітального ремонту (проєктні роботи) 

стадіону «Дніпровець» у сумі 1 000,0 тис. грн. 

 За рахунок цільових кошторисних призначень в бюджеті м. Києва на 2020 рік, 

планується провести тендерну процедуру, укласти відповідний договір підряду, 

після чого розпочнуться роботи з комплексного оновлення інфраструктурного 

об’єкту та адміністративної будівлі стадіону «Дніпровець». 

 




