
Тесленко Павло Петрович

Депутат Київради VIII скликання, член фракції «Єдність».
Постійна комісія Київської міської ради з питань житлового-комунального 
господарства та паливно-енергетичного комплексу - Заступник голови.
Голова робочої групи Київради з питань встановлення тепло лічильників 

в м. Києві .

2018РІЧНИЙ ЗВІТ



В рамках вирішення соціальноекономічних проблем та 
виконання доручень виборців округу № 54 депутат Київради 

П. Тесленко в 2018 році втілює наступні ініціативи, 
спрямовані на розвиток місцевої інстраструктури:

- Капітальний ремонт дорожньої мережі по вулиці Алматинської, від вул. 
Празької до Літинської»
- будівництво нової автомобільної дороги на ділянці між вул. Олекси - будівництво нової автомобільної дороги на ділянці між вул. Олекси 
Довбуша й Броварським проспектом, яка стане другим виїздом із ДВРЗ;
-створення та капітальний ремонт Центру нейрореабілітації учасників 
АТО
- будівництво нового корпусу лікарні №11 для розміщення Центру 
нейрореабілітації учасників АТО,
який значно підвищить якість медичного обслуговування із який значно підвищить якість медичного обслуговування із 
застосуванням фізичної та психологічної
реабілітації, психосоціальної адаптації, водолікування, кінезо- та 
ерготерапії, розширеним спектром діагностичних послуг для досягнення 
максимального ефекту під час оздоровлення та дозволить збільшити 
загальну потужність усієї 11-ї лікарні;
- реконструкція школи №11 (Алматинська, 113);
- реконструкція з прибудовою будівлі школи №103 (Алматинська, 89);- реконструкція з прибудовою будівлі школи №103 (Алматинська, 89);
- реалізація масштабного проекту «Благоустрій зони відпочинку 
«Лісова» і розчистки озера Лісове в
мікрорайоні ДВРЗ;
- термосанація, термомодернізація та оновлення ігрової зони дитячих 
садочків №700, 701, 702, 703,
62 (Зернятко) та №455;
- створення скверу та благоустрій зеленої зони по вул. інженера - створення скверу та благоустрій зеленої зони по вул. інженера 
Бородіна;
- благоустрій публічного простору на перетині вулиць Алматинської та 
Винахідників з облаштуванням садово-паркових скульптур.
- капітальний ремонт парку «сосновий»
- енергоефективність та відновлення житлового фонду
- благоустрій округу

Проведено 68 особистих депутатських прийомів та зустрічей 
з мешканцями; підготовлено 615 депутатських звернень та 
23 запитів,надано матеріальної допомоги 230 особам



КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ 
МЕРЕЖІ М. КИЄВА: ВУЛ. АЛМАТИНСЬКА ВІД ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ 

ДО ВУЛ. ЛІТИНСЬКОЇ

ПІСЛЯ ОСТАННЬОГО ЕФІРУ НА ТРК КИЇВ БУЛИ ПРОВЕДЕНІ НАСТУПНІ 
РОБОТИ:

– Закінчені роботи з влаштування колій та їх калібрування. 
– Проведені роботи з асфальтування колій на шляхопроводу від зупинки 
Укроптбакалія до вулиці Трактористів. 
– На проїзній частині мосту та між коліями використовувався гусасфальт (литий 
асфальт, що витримує підвищені навантаження).
– Влаштовано бар’єрну огорожу на шляхопроводі та підходах до нього.– Влаштовано бар’єрну огорожу на шляхопроводі та підходах до нього.
– Влаштовано тротуар та технічних прохід з обох сторін шляхопроводу.

20 грудня 2018 року робота трамвайних маршрутів № 23 та № 33 була відновлена.

ЗА СПРИЯТЛИВИХ ПОГОДНИХ УМОВ ПРОДОВЖЕННЯ НАСТУПНИХ РОБІТ 
(орієнтовно березень місяць):

– Влаштування Пішохідної огорожі 
– Завершення асфальтування верхнього шару на двох відрізках дороги. На – Завершення асфальтування верхнього шару на двох відрізках дороги. На 
шляхопроводі та від вулиці Макаренко до вулиці Літинської. 
– Встановлення засобів примусового зниження швидкості біля шкіл № 11 та 103

Бюджет 248 млн. грн

Орієнтовний стан виконання 90%



Нагадаю, що на період зупинки трамвайних маршрутів №23, 32 
та 33 для проведення робіт з ремонту та укріплення 
шляхопроводу, разом з КП Київпастранс ми організували 2 
автобусних маршрути 33Т(ДВРЗ - метро Чернігівська) та 33 ТК 
(ДВРЗ - Дарницька площа) 

Щоб знайти оптимальну схему обмеження руху на Щоб знайти оптимальну схему обмеження руху на 
шляхопроводі, разом зі спеціалістами ПАТ “Київпроект” ми 
провели обстеження інтенсивності руху транспорту та 
провели аналіз автопотоку минулих років, фіксували різні 
типи автотранспорту, легкові, вантажі та мікроавтобуси.

На підставі цих даних ми отримали значення середньої На підставі цих даних ми отримали значення середньої 
інтенсивності руху. Це понад 9500 одиниць транспорту на 
відрізку від вулиці Празької до Довбуша та 6500 від Довбуша 
до Літинської за добу.
*Саме ця наша робота разом з КП Київпастранс, допомогла уникнути 
транспортного колапсу на період ремонту мосту. 

Одним з найскладніших питань, яке нам довелося Одним з найскладніших питань, яке нам довелося 
вирішувати, це обмеження руху вантажного транспорту по 
Алматинській. Для цього, разом з головою Дніпровської 
райдержадміністрації Петром Васильовичем Онофрійчуком  
ми домовились з приватними підприємствами щодо проїзду 
вантажівок через їх територію. Майже місяць перемовен, але 
ми все ж знайшли компроміс і зменшили потік фур в двічі. Це 
значно спростило проведення робіт з ремонту та укріплення значно спростило проведення робіт з ремонту та укріплення 
шляхопроводу.



«РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ  ПО ВУЛ. 
АЛМА-АЛТИНСЬКІЙ» В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ.

До 24 грудня 2020 року підрядник буде повинен 
демонтувати існуючі трамвайні колії.

Укласти залізобетонні шпали.

Укласти залізобетонні плити дорожнього покриття 
трамвайних колій - 12 350 кв.м.

Облаштувати водовідведення і колійний дренаж, Облаштувати водовідведення і колійний дренаж, 
перевлаштувати мережі побутової каналізації.

Укласти 4300 метрів нових колій.

Влаштувати тротуарну плитку – 1920 кв.м.

Улаштувати металеву бар'єрну огорожу - 270 метрів.

Облаштувати електропостачання диспетчерської, Облаштувати електропостачання диспетчерської, 
змонтувати контактну підвіску трамваїв. Також він 
повинен буде демонтувати існуючі зупинки і встановити 
13 нових.

Проект розрахований на 2 роки.

Поставлені наступні завдання:

Бюджет 294 млн. грн



ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИМИ МАЙДАНЧИКАМИ 
ТА ТІНЬОВИМИ НАВІСАМИ ДНЗ 680.

“В цьому році нам вдалося повністю облаштувати 
ігрову зону для 12 груп дошкільнят садочку № 680”

Облаштовано ігрову зону, збудовано:

12 Тіньових навісів

12 Балансирів

24 Лави для
відпочинку

12 Ігрових 
столики

90 Метрів 
паркану

12 Пісочниць

3 Хатинки

6 Каруселей

12 Ігрових комплексів
з гіркам

Спортивний комплекс, Турніки, Ігровий модуль рукохід, Ігровий 
модуль пеньки, Ігровий модуль балансир змійка, Ігровий модуль 

мішень та дитячий скалодром.

Облаштовано спортивну зону, збудовано:

“Це частина нашої програми з модернізації дитячих садків, в яку 
входить термомодернізація (утеплення та ремонт фасадів) та 
термосанація (заміна вікон, модернізація системи опалення) і ми 
працюємо над тим, щоб кожен дитячий навчальний заклад нашого 
округу мав гідні умови для якісного та повноцінного виховання  дітей.” 



Капітальний ремонт 
аварійних приміщень ДНЗ  
по вул. Алма-Атинській, 

111-А,
Дніпровського району

Капітальний ремонт Капітальний ремонт 
елементів 

дитячих майданчиків

вул. Гродненська, 11-А (ДНЗ 
680) 

Облаштування контейнерних
майданчиків для сміття

вул. Празька, 21/2
вул. Алма-Атинська, 41-Б
вул. Алма-Атинська, 41-А
вул. Алма-Атинська, 37-Б
вул. Алма-Атинська, 107/2вул. Алма-Атинська, 107/2
вул. Інженера Бородіна, 2
вул. Алма-Атинська, 36-А
вул. Гродненська, 29
вул. Гродненська, 1/35
вул. Празька, 21/2
вул. Празька 29
вул. Празька 31вул. Празька 31
вул. Калачівська, 9

Програми економічного і соціального розвитку 
міста Києва на 2018 рік

Подані та виконанні пропозиції по ремонтним роботам
житлового фонду



Капітальний ремонт 
сходових клітин

вул. Інженера Бородіна, 2
вул. Алматинська, 101 
(два виходи)
вул. Алма-Атинська, 97/1
вул. Алма-Атинська, 99/2вул. Алма-Атинська, 99/2
вул. Алма-Атинська, 103/1
вул. Алма-Атинська, 95
вул. Алма-Атинська, 52
вул. Макаренка, 4
вул. Празька, 26
вул. Празька, 32

Заміна вікон

вул. Алматинська, 91
вул. Алматинська, 93
вул. Алматинська, 95
вул. Алматинська, 107/2
вул. Алма-Атинська, 34
вул. Гродненська. 1/35вул. Гродненська. 1/35
вул. Гродненська, 3/5
вул. Волхівська, 3
вул. Волхівська, 12/14
вул. Макаренка, 5/8
вул. Інженера Бородіна, 13/14
вул. Марганецька, 12
вул. Калачевська, 9вул. Калачевська, 9

Подані та виконанні пропозиції по ремонтним роботам
житлового фонду

Програми економічного і соціального розвитку 
міста Києва на 2018 рік



Капітальний ремонт ігрових 
майданчиків

вул. Алматинська, 43/57
вул. Алматинская 93
вул. Літинська, 1-а
вул. Алматинська, 64-а
вул. Новаторів 4
вул. Азербайджанська 4вул. Азербайджанська 4
вул. Алматинська,  99/2

Капітальний ремонт 
електричних 

мереж /електрощитових

вул. Алма-Атинська, 68
вул. Алма-Атинська, 64-А
вул. Інженера Бородіна, 5-Б

Програми економічного і соціального розвитку 
міста Києва на 2018 рік



Програми економічного і соціального розвитку 
міста Києва на 2018 рік



Асфальтування міжквартальних проїздів

Благоустрій озера “Лісове”

Утеплення фасаду ЗДО №700 



Участь у ІІІ Київському дитячо-юнацькому форумі 
«М18 – Ми можемо більше!»

Спільна з мером Києва Віталієм Кличко перевірка ходу 
виконання капітального ремонту вулиці Алматинської

Зустріч з Уповноваженим Президента з питань 
реабілітації учасників АТО Вадимом Свириденко щодо 
вирішенні питання будівництва додаткового корпусу 
Центру реабілітації учасників АТО


