ЗВІТ

ВАДИМА ПИШНЯКА

про виконану роботу за 2019 рік
(92 округ) Святошинський район

РОБОТИ, ЗАПЛАНОВАНІ НА 2020 РІК
ОСВІТА
ДНЗ № 214,
ШКОЛА № 253,
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 44 ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34
капітальний ремонт приміщень капітальний ремонт місць
загального користування,
ДНЗ № 60,
утеплення фасадів,
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 32
підсилення фундаменту
капітальний ремонт тіньових
навісів та ігрових майданчиків НВК «ДНЗ-ЗНЗ» «СУЗІР’Я»,
ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ,
КИЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ
15-А
СХІДНИХ МОВ № 1,
капітальний ремонт асфальтоВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 25
вого покриття,
капітальний ремонт місць
заміна вікон,
загального користування
капітальний ремонт покрівель,
утеплення фасадів
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕН- НВК «ДНЗ-ЗНЗ» «ІНТЕЛ»,
НЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
ВУЛ. АКАДЕМІКА
№ 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3 КІПРІАНОВА, 4-А
капітальний ремонт актової зали заміна вікон

МАЛЕНЬКІ КРОКИ ВЕДУТЬ
ДО ВЕЛИКОЇ МЕТИ

ЖКГ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
вул. Львівська, 12
АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ вул. Львівська, 24
вул. Відпочинку, 10, 12
пр-т Перемоги, 89-А
вул. Котельникова, 35,37,37-А пр-т Перемоги, 93
вул. Котельникова, 3
вул. Петрицького, 11
вул. Котельникова, 7
вул. Петрицького, 7
вул. Котельникова, 42
вул. Якуба Коласа, 29
вул. Котельникова, 12
вул. Героїв Космосу, 11
вул. Верховинна, 5-А
вул. Героїв Космосу, 13
вул. Львівська, 24
вул. Героїв Космосу, 19
вул. Львівська, 1
вул. Героїв Космосу, 19-А
вул. Львівська, 12
вул. Святошинська, 4
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
пр-т Перемоги, 89-А
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/
вул. Крамського, 4
ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ
вул. Петрицького, 11
вул. Верховинна, 5-А
вул. Якуба Коласа, 27-В
вул. Львівська, 12
вул. Героїв Космосу, 19-Б
вул. Якуба Коласа, 29
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
ЗАМІНА ВІКОН
(ХВП,ГВП,ЦО,КАНАЛІЗАЦІЯ)
вул. Верховинна, 34
вул. Крамського, 4
вул. Верховинна, 39
вул. Верховинна, 5-А
вул. Героїв Космосу, 15
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
вул. Героїв Космосу, 19-В
ВХІДНОЇ ГРУПИ
вул. Святошинська, 6
вул. Святошинська, 4
вул. Святошинська, 6
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ПОКРІВЛІ
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
вул. Верховинна, 18
СХОДОВИХ КЛІТИН
вул. Верховинна, 5-Б
ОБЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧИХ
вул. Котельникова, 13
МАЙДАНЧИКІВ
вул. Котельникова, 25
вул. Верховинна, 18
вул. Котельникова, 26
пр-т Перемоги, 121-А
вул. Котельникова, 3
вул. Котельникова, 46
ОБЛАШТУВАННЯ СПОРвул. Котельникова, 7
ТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ
вул. Львівська, 1
вул. Верховинна, 5-А

РАЗОМ НАМ ВДАЛОСЬ РЕАЛІЗУВАТИ ДОСИТЬ БАГАТО, І, ЗВИЧАЙНО,
РОБОТА ТРИВАТИМЕ Й НАДАЛІ. ЖИТЕЛІ ОКРУГУ МОЖУТЬ НЕ
СУМНІВАТИСЯ: ВСІ ІНІЦІАТИВИ, ПІДТРИМАНІ ГРОМАДОЮ, БУДУТЬ
РЕАЛІЗОВАНІ ЗУСИЛЛЯМИ МОЄЇ КОМАНДИ. І МАЛЕНЬКІ КРОКИ
ОБОВ‘ЯЗКОВО ПРИВЕДУТЬ ДО ВЕЛИКОЇ СПІЛЬНОЇ МЕТИ.
У 2019 році за ініціативи та підтримки Вадима Пишняка було
профінансовано та проведено роботи на важливих об’єктах
соціальної інфраструктури округу:

Парк «Совки» (вул. Жмеринська): облаштовано шахматний
павільйон, фонтан, проведено озеленення, встановлено
освітлення, відкрито два сучасних майданчика та
один великий спортивний майданчик з вуличними
антивандальними тренажерами та воркаутом.
Подробиці – на стор. 5

Школа №253 (вул. Жмеринська, 34):
капітальний ремонт спортивної зали
для занять тхеквондо, заміна вікон,
ремонт місць загального користування.

ДНЗ №60 (вул. Львівська, 32):
утеплення фасаду,
капітальний ремонт даху.

Сквер на вул. Крамського, 10: прокладено європейські
доріжки з фемів, встановлено комфортні лави і проведено
масштабне озеленення території.
Подробиці – на стор. 5

Подробиці – на стор. 4

ПАРКИ, СКВЕРИ
ПАРК «СОВКИ»
встановлення додаткового
освітлення та камер
спостереження,
розбудова громадської вбиральні з кімнатою матері та
дитини

жерами,
облаштування канатної доріжки,
встановлення дитячого
майданчика,
реставрація історичної альтанки

СКВЕР, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА,
26-32/11
СКВЕР, ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10 відновлення освітлення,
встановлення спортивного
безпечне покриття дитячих
майданчика з вуличним трена- майданчиків

Подробиці – на стор. 4
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МАЛЕНЬКІ КРОКИ

ВЕДУТЬ ДО ВЕЛИКОЇ МЕТИ
Кожнiй людинi властиве просте i зрозумiле
бажання отримати позитивний результат
якомога швидше. Але, насправдi, у життi
дiють iншi правила: успiх вимагає часу,
наполегливостi, самоорганізацiї i, що не
менш важливо, усвідомлення власної
відповідальностi. Саме цi принципи лежать
у основi ефективної системи мiсцевого
самоврядування, коли громада має
можливiсть не тiльки обирати представників
влади та контролювати їх дiяльнiсть, але й
впроваджувати власнi iнiцiативи.

Вадим Пишняк запрошує
святошинців відпочити
на комфортних лавах
серед столітніх дубів та сосен
у новоствореному сучасному
сквері на вул. Крамського, 10

Н

а щастя, досвід депутата дає мені
можливість констатувати беззаперечний факт: жителі Святошинського району, зокрема, нашого округу, з
кожним роком все активніше впливають
на розвиток району. Крок за кроком реалізуються важливі проекти, завдяки яким
маємо можливість створювати комфортні
умови для життя громади, модернізувати
та вдосконалити об’єкти місцевої інфраструктури, створити нові можливості для
жителів району. Люди переконалися, що
домогтися змін, об’єднавшись, цілком
реально. Не розводити руками, нарікаючи на бездіяльність чиновників, а брати
справу у свої руки, боротися за свої права, не боятися пропонувати та перевіряти,
як використовуються бюджетні кошти. На
сьогодні ми маємо потужний ініціативний
громадський рух, основною мотивацією
та метою якого є зробити наш округ сучасним та максимально комфортним. Саме
люди є рушійною силою або, як кажуть,
агентами змін. І якщо кожен з нас не зробить свій посильний внесок у цю справу,

ніхто за нас наше щасливе життя не побудує. Зі свого боку я як депутат докладаю
усіх зусиль, щоб на рівні міста лобіювати
інтереси округу, підтримувати та захищати
своїх виборців, використовуючи усі передбачені законодавством важелі впливу на
владу. Синергія, у якій ми працюємо вже
кілька років, принесла відчутні результати
у різних сферах.

ЖКГ
В 2015 році у Києві з’явився громадський
рух уповноважених осіб від багатоквартирних будинків із питань ЖКГ. Уповноважена особа, яку обирали на загальних
зборах власників квартир з числа мешканців будинку, мала представляти інтереси власників помешкань у відносинах із
житлово-експлуатаційними організаціями
(ЖЕО), комунальними підприємствами та
іншими обслуговуючими організаціями.
Відповідно, кияни отримали можливість
впливати на обслуговуючі компанії та контролювати якість їх роботи та витрати.

Віра Мельник (вул. Героїв Космосу, 19-А):

Вадимом Пишняком було зроблено дуже багато добрих та корисних справ для мешканців нашого будинку: замінено вікна,
встановлено нові двері, оновлено дитячий майданчик тощо.
Депутат завжди знаходить час, щоб зустрітися з людьми, розпитати їх
про проблеми, дати пораду, не залишається осторонь, коли хтось потребує допомоги. До речі, на дворові зустрічі з Вадимом Пишняком нікого
не треба збирати примусово – люди, щойно побачать Вадима Петровича,
виходять до нього самі, без зайвих запрошень, бо дуже поважають його та
цінують. Із задоволенням зголошуються до участі у суботниках, які організовує
депутат, відгукуються на його пропозиції, адже добре знають, що все, що він робить – на користь району.

Починання було дійсно важливим, але результати перших місяців були невтішними
– у окрузі не було обрано жодної уповноваженої особи. Тож я почав проводити
дворові зустрічі із мешканцями, пояснюючи, що саме вони повинні примусити комунальників працювати якісно, що бюджет –
це гроші громадян, тому вони мають повне
право вимагати від посадовців звітності й
відповідальності. Тоді я провів більше
сотні зборів, на конкретних прикладах
розповідав, як громада може відстоювати свої права. У підсумку було обрано
понад 70 уповноважених осіб. Як результат – тисячі вирішених питань, які роками
ігнорувалися. Рада уповноважених, яку
ми створили, має змогу сама ініціювати
вирішення нагальних питань, пов’язаних із
житлово-комунальним господарством. А
я як депутат працюю над тим, щоб ці заявки були внесені у програму соціально-економічного розвитку та до бюджету міста
Києва, допомагаю відшукати різні джерела фінансування, організувати роботу. До
речі, більшість адрес були внесені в міські
програми бюджетного фінансування саме
на підставі звернень мешканців. Нині Рада
уповноважених – це згуртована команда,
яка має спільні інтереси, завдання та погляди. З представниками Ради консультуються навіть люди з інших районів.
Крім того, досвід взаємодії уповноважених із обслуговуючими організаціями
ЖКГ стане в нагоді при створенні ОСББ та
інших форм об’єднань мешканців багатоквартирних будинків, коли саме власники
житла беруть на себе відповідальність за
управління спільним майном членів об’єднання та контроль за належним утриманням будинку та прибудинкової території.

БЛАГОУСТРIЙ
Підтримка у належному стані будинків
та прибудинкових територій, а також захист і облаштування зелених зон у окрузі
залишається одним із ключових напрямків моєї депутатської діяльності. Протягом моєї каденції постійно проводяться

відповідні роботи з модернізації житлового фонду у ввіреній мені як депутату зоні
відповідальності. Зокрема, капітальні
ремонти сходових клітин (заміна вікон та
дверей), заміна та ремонт ліфтів, капітальні ремонти покрівель, інженерних мереж,
асфальтного покриття на прибудинкових
територіях за багатьма адресами.
До того ж, на окрузі кожного року з’являються нові дитячі та спортивні майданчики й воркаути – коштами бюджету та за
моєї ініціативи на благодійній основі.
Так, за останні роки встановлено 12
воркаутів та 21 новий дитячий майданчик, оновлена велика кількість спортивних та дитячих майданчиків. У 2018 році
встановлено 12 нових дитячих та 5 спортивних майданчиків. Загалом у 2018 році
встановлено та оновлено 23 таких об’єктів інфраструктури. Також було виконано
капітальний ремонт футбольного поля,
яке знаходиться у дворі між будинками,
розташованими на вул. Якуба Коласа, 29

У підсумку
було
обрано понад 70
уповноважених осіб.
Як результат – тисячі
вирішених питань,
які роками
ігнорувалися.
та Героїв Космоса, 11,13,15. Безпосередньо біля футбольного поля облаштовано
спортивний майданчик з антивандальними вуличними тренажерами на будь-який
смак. У 2019 році облаштовано 2 дитячих
майданчика та 2 воркаути і спортивних
майданчика.

ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРII
Окрему увагу ми зосереджуємо на захисті та облаштуванні зелених територій
округу. Не новина, що парки і сквери
традиційно є ласим шматком для потен-

Тетяна Рибальська (вул. Верховинна, 5-А):

З Вадимом Пишняком я познайомилась кілька років тому. Просто
дізналася, що у сусідніх будинках він ініціював капітальні ремонти,
є значні позитивні досягнення. Це важливо – років двадцять взагалі
нічого не ремонтувалося.
За три роки в нашому будинку багато що змінилося, він вже не виглядає,
як стара радянська розвалюха. Поремонтували вхідну групу, замінили труби гарячої і холодної води, вікна, оновили сходові клітини, заасфальтували територію
біля будинку, встановили дитячий та спортивний майданчики. І ми маємо ще багато
планів! Чесно зізнаюся, що такий депутат у нас на окрузі з’явився вперше. Він іде назустріч мешканцям, за потреби організовує зустрічі з юристами, з представниками комунальних підприємств, з працівниками мерії.
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З учнями київської гімназії східних мов № 1, вул. Львівська, 25.

ційних забудовників, тож левова частка
зусиль протягом кількох років була спрямована, насамперед, на боротьбу громади за збереження місць для прогулянок,
відпочинку та розваг на свіжому повітрі.
Спільними зусиллями ми відстояли
фінансування на парк «Совки», сквер
на Крамського, 10 – на даний момент
там триває масштабна реконструкція та
оновлення. На зручне місце для сімейного відпочинку перетворився сквер на
Верховинній, 8-10. Долучилася наша
команда також до благоустрою скверу по
вул. Котельникова 26-32/11. Зокрема, там встановлено дитячий комплекс у
вигляді величезного корабля, який став
справжньою окрасою парку, а також
спортивні майданчики.
Після отримання позитивних висновків профільних комісій КМДА до КП
«Київзеленбуд» передано документи
щодо оформлення скверу на ділянці за
адресою вул. Котельникова, 42.

ОСВIТА
Виховання достойних громадян, які
стануть гордістю нашої держави – головний обов’язок дорослих. Тож маємо створити всі умови для їх всебічного розвитку
та освіти. Я опікуюсь освітніми закладами
округу, ми постійно моніторимо потреби
дитячих садочків та шкіл, спілкуємося із
керівниками закладів, батьківським активом – для того, щоб вчасно виявляти та
усувати усі проблемні питання.
Так, у 2019 році за мого сприяння
майже завершено капітальний ремонт
найстарішого у окрузі дитячого садку
№ 60, вул. Львівська, 32. Ремонтні
роботи на території цього дошкільного
закладу було розпочато у 2017 році, протягом двох років там здійснено ремонт
та утеплення фасаду, встановлено нові
енергозберігаючі вікна, утеплено цоколь.
У 2017-2018 роках також проведено капітальний ремонт у садочку № 214,
вул. Котельникова, 44. Тут замінено
вікна, відновлено освітлення та проведено капітальний ремонт асфальтного покриття, відкрито новий ігровий майданчик. Крім того, було проведено ремонт

дошкільних закладів «Обрій», вул.
Зодчих, 54-А, та ДНЗ № 601, вул.
Верховинна, 17.
Ще раніше, протягом 2015 року, проводили поточні, але важливі ремонти у
інших садочках: ДНЗ № 218 , вул. Зодчих, 64-А, № 669, вул. Жмеринська,
26-А, НВК «Довіра», вул. Жмеринська, 10-А, НВК «Дзвіночок», вул.
Жмеринська, 1-А, НВК «Інтел», вул.
Кіпріанова, 4-А, НВК «Сузір’я», вул.
Героїв Космоса, 15-А.
Минулого року у НВК «Сузір’я» було
замінено майже всі старі вікна. У 2020
році в цьому дошкільному закладі планується проведення масштабного капітального ремонту.
За кілька років вдалося здійснити
великий масив ремонтних робіт у школах округу. У спеціалізованій школі
№ 40, вул. Львівська, 6/3, здійснено
капітальний ремонт спортзалу, замінено
частину вікон, відремонтовано покрівлю,
частково – фасад, посилено фундамент.
На 2020 рік заплановано виконання робіт
з капітального ремонту приміщень школи. У школі № 253, вул. Жмеринська, 34, відремонтовано дах, замінено
вікна, зроблено капітальний ремонт двох
спортзалів, оновлено місця загального
користування. На 2020 рік заплановано
виконання робіт з капітального ремонту
місць загального користування, утеплення фасаду, підсилення фундаменту.
Справжньою окрасою округу стала

Дворова зустріч з мешканцями будинку на вул. Котельникова, 46 .
Протягом 2019 року Вадим Пишняк провів на окрузі 53 дворові зустрічі.

Світлана Яремчук (пр-т Перемоги, 89-А):

У 2019 році завдяки Вадиму Пишняку було здійснено часткове асфальтування прибудинкової території, у цьому році
планується його завершити. Також були обладнані пішохідні
доріжки з бордюрами, що було дуже для нас важливо, враховуючи, що
будинок розташований на проспекті Перемоги, де дуже серйозне транспортне навантаження, людям у буквальному сенсі доводилося ходити
поміж машин. Також було встановлено чудовий дитячий майданчик біля
будинку. Крім того, протягом 2017-2019 років було реалізовано потужний
проект із заміни вікон біля ліфтів у всьому трьохсекційному будинку, вдалося
замінити труби і пожежні гідранти.

Юлія Свєтенко (пр-т Перемоги, 121-А, 121-Б):

Вадим Пишняк підтримав нас іще на етапі створення ОСББ,
допоміг з організацією приміщення для проведення зборів, з
отриманням необхідної інформації. Наразі ми звернулися до
Вадима Петровича щодо встановлення нового дитячого майданчика біля
будинку, і дуже вдячні за швидкий зворотній зв’язок та щиру готовність
допомогти.

школа № 140, що знаходиться за
адресою: вул. Львівська, 47/8, –

тут нам вдалося провести не лише реконструкцію, але й добудову. Тепер це один
із кращих навчальних закладів Святошинського району із сучасно обладнаними класами, спортзалами і басейном. Не
оминули увагою і київську гімназію

східних мов № 1, вул. Львівська,
25 – у навчальному закладі зроблено
капітальний ремонт приміщень для перших класів, нещодавно за моєї ініціативи
гімназія отримала інтерактивну дошку з
комплектом електронно-обчислювальної
техніки. В 2020 році в гімназіі заплановано капітально відремонтувати місця загального користування.

Активісти разом з Вадимом Пишняком відвідали
різдвяний концерт у Будинку актора по вул. Ярославів Вал, 7.

Вадим
Пишняк
проводить
зустріч з зуповноваженими
Постійна
та ефективна
взаємодія
уповноваженими особами з питань ЖКГ
вне
громадській
приймальні
нанаявні
вул. Великій
Кільцевій,
4.
тільки допомагає
виявити
проблеми
на окрузі,
але й швидко їх усунути.

Віктор Шопік (вул. Героїв Космосу, 15):

Вадим Пишняк робить багато корисних справ і для округу загалом, і
для кожного конкретного будинку зокрема. Біля нашого будинку,
наприклад, завдяки його ініціативі пройшов капітальний ремонт і
відтепер ми маємо чудовий стадіон. Поруч поставили спортивний
майданчик із тренажерами. Що мені особливо подобається – робота нашого
депутата з активістами. Кожного понеділка ми збираємося у його приймальні
та обговорюємо всі нагальні питання, які турбують мешканців. Взагалі, Вадим
Пишняк дуже уважний до людей: турбується про пенсіонерів, людей з інвалідністю, дітлахів. Окремо хотілося б відзначити реконструкцію нашого парку «Совки»,
якої без втручання депутата просто не сталося б.

Вадим Пишняк особисто контролює перебіг
ремонтних робіт на об’єкті по вул. Крамського, 4. .
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СТВОРЮЄМО СУЧАСНЕ
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ШКОЛИ
ШКОЛА № 253, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34

ДОШКІЛЬНІ
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
ДНЗ № 214,
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 44

2017-2018 роки:

зліва направо Валерій Брунс, Вадим Пишняк

2017-2018 роки:

Вадим Пишняк особисто перевіряє
капітальний ремонт спортивної зали
у школі № 253 по вул. Жмеринська, 34

Ремонт даху, часткова
заміна вікон, ремонт
місць загального
користування.

2019 рік:

Плани на 2020 рік:

Заміна вікон, ремонт дитячого
туалету, ремонт великої спортзали,
масштабна реконструкція
спортзали для занять тхеквондо.

утеплення фасадів, капітальний
ремонт місць загального
користування, підсилення
фундаменту.

Головний тренер відділення тхеквондо КДЮСШ Школи
Спорту Валерій Брунс:
Хочу подякувати Вадиму
Пишняку за активну позицію,
підтримку, увагу до спорту
та виховання дітей та молоді.
Завдяки його допомозі нарешті закінчено капітальний
ремонт спортивної зали школи №253, зроблений вперше
за останні 30 років! Усього
за кілька років у цій залі ми
виховали 4 майстрів спорту
міжнародного класу, більше
10 майстрів спорту України.
Виборено 5 медалей чемпіонату світу та понад 10 медалей
чемпіонату Європи по тхеквон-

до. Будемо й надалі радувати
своїми результатами, виховувати цілеспрямовану та амбіційну
молодь, здатну стати прикладом для свого покоління.

замінено 70% вікон, частину
батарей, утеплено цокольну
частину будівлі, капітально
відремонтовано дві спортивних зали – велику на першому поверсі і малу на другому,
також оновлено приміщення
тренерської та дві роздягальні, 2 кабінети початкової школи і 1 кабінет для старших
класів, приведено до ладу санвузли на усіх трьох поверхах.
Вадим Пишняк особисто контролював використання коштів, виділених для ремонту,
а також якість робіт. Ми надзвичайно вдячні йому за небайдужість та піклування про
підростаюче покоління.

ГІМНАЗІЯ СХІДНИХ
МОВ №1,
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 25

ШКОЛА №140, ВУЛ.
ЛЬВІВСЬКА, 47/8
Команда Вадима Пишняка
продовжує опікуватися потребами
школи № 140. Раніше за сприяння
та всебічної підтримки депутата в
учбовому закладі була проведена
реконструкція з добудовою. Наразі школа потребує вирішення
іншої нагальної проблеми – забезпечення безпеки дітей.

Гімназія східних мов відома
далеко за межами нашої столиці та навіть держави, адже тут
готують майбутніх фахівців-міжнародників. Станом на сьогодні
в гімназії навчаються близько
1200 учнів. І вихованці цього
унікального освітнього закладу
повинні оволодівати знаннями в
комфортних умовах.

Ірина
Сергіївна
Пізняхівська,
директор
школи
№ 253:
Треба відзначити, що починаючи з того часу,
як Вадим Пишняк став депутатом округу, стан школи суттєво
змінився. Вже кілька років триває реконструкція нашого учбового закладу. На сьогодні вже

2018 рік:
2019 рік:

Плани на 2020 рік:
Підготовка проекту реконструкціі гімназії, яку планується реалізувати найближчими
роками. Окрім того, існують
проблемні питання, які потребують якнайшвидшого вирішення. Це, зокрема, ремонт
дівчачого туалету на першому
поверсі, заміна дверей запасного виходу на такі, що відповідають вимогам протипожежної
безпеки, організація системи
охорони закладу тощо.

2019 рік:

Виконані роботи по благоустрою території, облаштування
нового тіньового навісу.

Плани на 2020 рік:

Капітальний ремонт приміщень.

ШКОЛА № 40,
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3

Плани на 2020 рік:

Завдяки ініціативі Вадима
Пишняка у бюджеті міста заплановані кошти на розробку проектно-кошторисної документації
на будівництво нового корпусу
учбового закладу. Також Вадим
Пишняк запланував кошти на капітальний ремонт актової зали.

2017-2018 роки:

Зроблено ремонт фасаду,
встановлено нові енергозберігаючі вікна, утеплено цоколь.

2019 рік:

Утеплено фасад, здійснено
капітальний ремонт даху.

Плани на 2020 рік:

Встановлення тіньових навісів та ігрових майданчиків
тощо.

2017-2018:

Частково відремонтовано
покрівлю та фасад.

2019 рік :

Замінено вікна.

Плани на 2020 рк:

Капітальний ремонт асфальтного покриття, заміна вікон.
Капітальний ремонт покрівель, утеплення фасадів.

ДНЗ №60 - найстаріший
садочок округу.

За ініціативи Вадима Пишняка замінено 90%
старих дерев’яних вікон на нові енергозберігаючі
у дитячому садочку «Сузір‘я».

ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ ТА ВОРКАУТИ
Тетяна
Лиходєдова
(вул. Львівська, 1):
вул. Котельникова, 25 –
встановлено новий воркаут

вул. Львівська, 1 – встановлено
новий дитячий майданчик

встановлено у окрузі за
ініціативи Вадима Пишняка
у 2017-2019 рр.

вул. Львівська, 1 – встановлено новий воркаут

2017-2018 роки:
Завдяки ініціативі Вадима
Пишняка замінено частину вікон,
відремонтовано покрівлю і частково фасад, посилено фундамент, виконано капітальний ремонт спортивного залу.

У дошкільному навчальному закладі, який є найстарішим
у районі, триває капітальна реконструкція.

НВК «СУЗІР’Я»,
ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 15

12 воркаутів
ТА
21 дитячий
майданчик

Капітальний ремонт чотирьох
класів.
Придбання
інтерактивної
дошки з комплектом електронно-обчислювальної техніки.

Облаштовано нові тіньові
навіси, встановлено дитячий
майданчик, проведено заміну
вікон, частково заасфальтовано прилеглу територію, встановлено нове освітлення.

ДНЗ № 60,
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 32

вул. Якуба Коласа, 29 – встановлено новий дитячий майданчик

вул. Якуба Коласа, 29 – встановлено новий воркаут  

Олена Чупира
(вул. Якуба Коласа, 29):

За нашою адресою здійснено капітальний ремонт у
багатьох під’їздах, встановлено дитячий майданчик,
замінено труби холодної та гарячої води. У 2018 році
за сприяння Вадима Пишняка також оновили футбольне поле, тепер дітлахи – а в нашому будинку їх багато –
мають чим зайнятися на вулиці.

Ми завжди знаходимо повне порозуміння, коли звертаємося до
Вадима Пишняка. За сприяння депутата в нашому будинку вдалося
замінити вікна на енергозберігаючі,
у 4-х з 5 під’їздів – зробити ремонт
сходових клітин, також заасфальтовано міждворові проїзди, проведено благоустрій прибудинкової території, замінено труби каналізації
у підвалі. На прибудинковій території у 2019 році облаштовано сучасний дитячий майданчик «Джунглі»
та воркаут з тренажерами. Також
він допоміг нам вирішити питання із лічильником обліку теплової
енергії. Людям доводилося сплачувати шалені суми за опалення через те, що цей лічильник не був на
комерційному обліку з 2005 року.
Ми зверталися з цим питанням і
до чиновників, і до депутатів, але
марно, отримували лише відписки
на кшталт «Лічильник на ремонті»
чи «Лічильник на повірці». А от
Вадим Петрович, провівши особисту зустріч з директором районних
теплових мереж «Нивки», вирішив
проблему буквально за два тижні.
Тепер ми за опалення сплачуємо
майже вдвічі менше.

5

ЗВIТ ДЕПУТАТА ЗА 2019 РIК

ЗБЕРІГАЄМО ЗЕЛЕНІ ЛЕГЕНІ СВЯТОШИНО
ПАРК «СОВКИ»
Розкішна зелена оаза у Святошинському районі довгий час була
під загрозою зникнення, адже
від неї постійно хотіли відрізати
шматки під забудову багатоповерховими будинками. Ініціативні
мешканці зібрали тисячі підписів
на підтримку депутатських звернень Вадима Пишняка до мерії.
Завдяки зверненням до виконавчого органу КМДА, до бюджетної комісії за ініціативи Вадима
Пишняка і за підтримки міського
голови Віталія Кличка парк «Совки» було внесено до адресного
переліку столичних зелених зон,
де будуть проведені капітальні
ремонти. Наразі тут створюється
повноцінна інфраструктура для
сімейного відпочинку містян.

2018 рік:
Встановлено
дитячий
майданчик, по периметру
парку облаштовано бігову
та прогулянкову доріжки,
капітально відремонтовано
центральну алею, встановлено комфортні лави, урни,
екопарковки із газонними
решітками.

У парку «Совки»
теперь зможуть
змагатися шахматисти.

Дитячий майданчик
з покриттям

Парк «Совки» став,
без перебільшення, окрасою району

2019 рік:
Облаштовано шахматний
павільйон з антивандальними
столами та лавами, фонтан,
встановлено 85 опор освітлення, відкрито сучасний дитячий майданчик із зручним
та безпечним для малечі прорезиненим покриттям, проведено озеленення території.

Плани на 2020 рік:
Встановлення
додаткових 95 опор освітлення,
розбудова
громадської
вбиральні, де буде облаштована кімната матері
та дитини та створені всі
умови, необхідні для людей з інвалідністю. На
центральних алеях облад-

СКВЕР НА ВУЛ. КРАМСЬКОГО, 10
За ініціативи Вадима Пишняка ця зелена зона була врятована від зазіхань забудовників. На
сьогодні вона має статус скверу
та із захаращеної території на
очах перетворюється на затишний куточок відпочинку.

Плани на 2020 рік:
Встановлення великого спортивного майданчика з вуличними
тренажерами, канатної доріжки,
дитячого майданчика, освітлення та екопарковки. Також передбачається реставрація альтанки,
справжньої історичної пам’ятки,
яка нараховує близько 80 років.
«Реставрація
старовинної альтанки, яка уособлює
зв’язок поколінь, має особливе значення для цієї тери-

130 НОВИХ ДЕРЕВ
БІЛЬШЕ 4 ТИСЯЧ
КУЩІВ

ВИСАДЖЕНО
НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ
КП УЗН РАЙОНУ

2019 рік:
Оновлено пішохідні доріжки
(вимощено сучасною тротуарною плиткою), встановлено комфортні лави та урни для сміття.
Проведено масштабні роботи з озеленення скверу. Працівники КП УЗН Святошинського
району висадили на території
велику кількість зелених красунь. Сквер будуть прикрашати
туї західні, шаровидні та звичайні, сосни гірські, ялівці козацькі,
ялини, клени, дуби.

нають так звані тривожні
кнопки, за допомогою яких
буде можливість терміново
викликати наряд поліції.
Також з’являться 50 камер
відеоспостереження,
які
будуть «бачити» всю територію парка, що складає
34 га.

було
торії, – підкреслює Вадим
Пишняк. – Тож я наполіг, щоб
її залишили і оновили. Із місцевими мешканцями ми обговорили варіанти використання альтанки. Зокрема, тут
можна створити експозицію,
яка б нагадувала про факти
з історії Святошинського району. Крім того, були запропоновані цікаві ідеї з оформлення фото-зони. Перебування
в такому енергетичному місці викликає бажання щось
творити і, в той самий час,
відчувається заспокійливе єднання з природою, чого нам,
жителям мегаполісу, дуже не
вистачає. Збережемо історію
Святошино разом!»

ЗРОБЛЕНО!

За сприяння Вадима Пишняка у 2017-2018 роках було приведено до ладу
сквер по вул. Верховинній 8/10. Ще на початку 2017 року сквер перебував
у жахливому стані: після дощів стежки перетворювалися на суцільні калюжі,
місце було абсолютно непристосоване для прогулянок. Чиновники не один рік
обіцяли все полагодити, але до справи не доходило. Вадим Пишняк домігся,
щоб раніше заплановані кошти було використано за призначенням, і восени
2017 року сквер було оновлено – заасфальтовано доріжки, встановлено
нові лави, урни для сміття. Біля дитячого ігрового майданчика, який коштами Вадима Пишняка було встановлено у 2015 році, з’явився ще один великий
дитячий майданчик.

стало
Із соцмереж:
Руслан Яценко:
«Це чудове місце для
відпочинку. Дякуємо за
контроль і за збереження
цієї зеленої зони».
Татьяна Кононенко:
Кононенко:
«Наші мешканці
відпочивають з
задоволенням та радіють,
що такий чудовий парк
поряд з будинком».
Евгения Уманец:
«Дуже дякуємо!
А в нас прямо з вікна ця
краса! Радує око! Так
тримати! Будемо чекати
завершення».
Светлана Яремчук:
«Це добре, коли до
громади дослухаються!
Добре, коли депутат
стоїть за інтереси людей,
правильне і доцільне
витрачання коштів на
благоустрій парків і
скверів! На зустрічі зі
своїми виборцями Вадим
Пишняк обговорює
розміщення спортивних
і дитячих майданчиків!»

Спортивний майданчик
Із соцмереж:
Натали Кондратенко:
«Красиво, главное,
чтобы народ умел беречь
всю красоту парка».
Олег Коршун:
«Парк изменился и
это здорово! Стал более
комфортным и безопасным».

ЗЕЛЕНА ТЕРИТОРІЯ НА
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 42
Земельна ділянка по вул.
Котельникова, 42 має свою
особливість, яка робить її
важливим рекреаційним ресурсом – на цьому місці росте
велика кількість зелених насаджень. Але останнім часом
дерева намагалися знищити у
варварський спосіб, поступово отруюючи хімічними речовинами. Мета одна: звільнити
територію для подальшого
будівництва тут багатоповерхівок. Мешканці прилеглої
території звернулись до Вадима Пишняка з проханням врятувати зазначену ділянку, аби
унеможливити її забудову та
зберегти унікальний вуличний
простір для прогулянок і відпочинку святошинців.
Вадим Пишняк ініціював
подачу проекту «Про надання статусу скверу земельній
ділянці, що розташована на
вул. Котельникова, 42 у Святошинському районі м. Києва»
від 05.06.2019 року №08/2311958/ПР).
Депутатська ініціатива була
підтримана постійною про-

фільною комісією Київської
міської ради. КП «Київзеленбуд» було доручено підготувати відповідний проект рішення. Зрештою, спільними
зусиллями громадян та депутата Вадима Пишняка вдалося
досягти надзвичайно важливої
перемоги – на сесії Київради
розглянули клопотання і надали «Київзеленбуду» дозвіл
на розроблення проекту землеустрою щодо виділення земельної ділянки площею 0,33
га у постійне користування для
обслуговування та експлуатації земельних насаджень загального користування по вул.
Котельникова, 42. Це рішення
має стати вирішальним кроком
на шляху до порятунку скверу.
– Ми тримаємо процес на
контролі, – наголошує Вадим
Пишняк. – Зроблено усе можливе в межах своїх депутатських повноважень, щоб зупинити будь-які спроби незаконної
забудови даної земельної
ділянки та у найближчій перспективі створити тут затишний сквер. Робота триває!

6

ЗВIТ ДЕПУТАТА ЗА 2019 РIК

Роботи, реалізовані у 2019 році
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН
вул. Львівська, 1 (1-й та 4-й під’їзди)
вул. Святошинська, 6 (6-й та 2-й під’їзди)
вул. Якуба Коласа, 29 (1-й та 2-й під’їзди (з 1-го по 3-й поверхи)
пр-т Перемоги, 93 (1-й поверх)
вул. Котельникова, 2/14 (1-й та 2-й під’їзди)

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26,
ВИКОНАНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ

ЗАМІНА ДВЕРЕЙ НА СХОДОВИХ КЛІТИНАХ
вул. Героїв Космосу, 15 (15 дверей)
вул. Героїв Космосу, 19-А (93 дверей)
пр-т Перемоги, 89-А (2 дверей в 1-му під та 1 двері в 2-му під’їзді )
вул. Героїв Космосу, 11 (15 дверей)
вул. Верховинна, 34 (15 дверей)
вул. Котельникова, 11 (17 дверей)
вул. Котельникова, 13 (17 дверей)
вул. Котельникова, 17 (17 дверей)

до

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ
вул. Котельникова, 26
вул. Котельникова, 12 (2-й під’їзд)
вул. Львівська, 12 (4 дверей)

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
вул. Верховинна, 5-А (ЦО)
вул. Якуба Коласа, 27-В (ХВП)
вул. Святошинська, 6 (ГВП на технічному поверсі)
вул. Якуба Коласа, 29 (каналізація)
вул. Петрицького, 11

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ
вул. Героїв Космосу, 19-В (частково)

ЗАМІНА ЛІФТА
вул. Львівська, 12 (2-й під’їзд)
вул. Котельникова, 46 (1-й під’їзд)

після
Сергій Лук’яненко (вул. Котельникова, 26):

Саме наполегливість та тверда позиція Вадима Пишняка не
дозволили забудовникам перетворити наш округ на бетонні
джунглі – за його підтримки нам вдалося зупинити реалізацію
«ДПТ Святошин», згідно якого на території округу мали збудувати більше сотні багатоповерхівок, що спричинило б транспортний та комунікаційний колапс. Також саме завдяки Пишняку було врятовано сквер на
вул. Крамського, 10. Крім того, його зусиллями була створена Рада
уповноважених осіб з питань житлово-комунального господарства, перша
у Києві. Він перший серед депутатів нашого округу почав системно займатися
відновленням занедбаного житлового фонду, а саме ремонтом інженерних мереж, дахів, ліфтів та благоустроєм прибудинкових територій.

ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29,
ВИКОНАНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН
У 1-МУ ТА 2-МУ ПІД’ЇЗДАХ (З 1-ГО ПО 3-Й ПОВЕРХИ)

ОБЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ
вул. Львівська, 1
вул. Якуба Коласа, 29

ОБЛАШТУВАННЯ ВОРКАУТІВ
вул. Львівська, 1
вул. Якуба Коласа, 29
вул. Котельникова, 25

АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ
вул. Верховинна, 5-А - вул. Котельникова, 2/14
(міжбудинковий прохід)
вул. Котельникова, 46
вул. Котельникова, 10
вул. Котельникова, 26
вул. Котельникова, 25
вул. Котельникова, 13
вул. Святошинська, 6 - вул. Львівська, 1 (міжбудинковий прохід)
вул. Героїв Космосу, 19
вул. Жмеринська, 36

ЗАМІНА ВІКОН
пр-т Перемоги, 89-А (5 вікон)
вул. Львівська, 24 (11 вікон)

ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 1,
ВИКОНАНО КАПІТАЛЬНИЙРЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У 1-МУ ТА 4-МУ ПІД’ЇЗДАХ
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за сприяння Вадима Пишняка
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 12,
ВИКОНАНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ У 2-МУ ПІД’ЇЗДІ

ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 36,
ВИКОНАНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ

Руслан
Яценко (вул.
Котельникова, 12):

до

Ми зверталися до Вадима Пишняка
щодо ремонту будинку на
вул. Котельникова, 12, завдяки його втручанню наш житловий фонд було
оновлено. Тому з власного досвіду знаю, що на
посаді депутата він працює дійсно ефективно.
Вадим Пишняк допомагає людям у багатьох питаннях, зокрема, моніторить використання коштів, що виділяються на благоустрій, контролює
підрядників, які виконують роботи. Це дає змогу
приводити до ладу округ, оновлювати будинки та
прибудинкові території, облагороджувати зелені
зони. Наприклад, у нашому парку на Верховинній, 8-10 за його сприянням встановлено два дитячих майданчика, взагалі парк має тепер зовсім
інший вигляд! Нещодавно на Львівській, 1 відкрили ще один новий дитячий комплекс, також встановили спортивний майданчик.

після

до

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 11, 13, 17 – ВАДИМ ПЕТРОВИЧ
ПЕРЕВІРИВ У БУДИНКАХ ВСТАНОВЛЕНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ВІКНА

Тетяна Воєвода
(вул. Котельникова, 11, 13, 17):

Знаєте,
депутати часто
заробляють
авторитет дешевими методами – пустими обіцянками, роздачею пайків. А тут –
зовсім інша справа. Вадим Пишняк не говорить,
а реалізує. Без зайвих слів здійснює депутатську
роботу. Працює за покликом серця. Надзвичайний
патріот, ми б дуже хотіли, щоб він потрапив і в наступне депутатське скликання.

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 46,
ВСТАНОВЛЕНО НОВИЙ ЛІФТ У 1 ПІД’ЇЗДІ

після
ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 6,
ВИКОНАНО КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У 6-МУ ТА 2-МУ ПІД’ЇЗДАХ

Людмила Зозуляк (вул. Святошинська, 6):

У нас заводський будинок – у жахливому стані, зі зношеними
комунікаціями тощо. Протягом останніх років маємо завдяки
Вадиму Пишняку стільки позитивних змін, що навіть не віриться. Раніше було так: стукаєш у різні двері, прохаєш і отримуєш відповідь
«Немає фінансів», «Почекайте, ваше питання розглядається»… І жодних
результатів! Пишняк єдиний, хто допомагає безвідмовно, причому роботу проводить колосальну! Так, все робиться поступово, але послідовно і постійно. Тривають ремонти у під’їздах, проводиться асфальтування
прибудинкових доріг, облаштування доріжок. Його небайдужість спонукає і
людей довкола активізувати зусилля, об’єднує їх. Мешканці і самі беруться з задоволенням до роботи, наводять лад, наприклад, біля третього під’їзду самотужки зробили лаву.

Тетяна
Кононенко (вул.
Котельникова, 46):

Найкраща, мабуть, новина для
нашого будинку
– у першому під’їзді встановлено новий ліфт. Люди у
захваті, адже ліфт замінили вперше за… 45 років,
хоча офіційний термін експлуатації – 25 років.
Другий втішний момент: у нас закінчили асфальтування двору, повністю ліквідували ями, облаштували паркувальний майданчик. Все це було зроблено за ініціативи та участі Вадима Петровича,
який особисто контролював процес. У нас Вадима
Пишняка знають усі, адже він постійно проводить
дворові зустрічі, розмовляє з людьми, розпитує
про проблеми, вислуховує пропозиції та побажання і, зрештою, приймає активну участь у реалізації
важливих для нас проектів.

ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 12,
ВСТАНОВЛЕНО НОВИЙ ЛІФТ У ПІД’ЇЗДІ

Ольга
Добровольська
(вул. Львівська, 12):

Наш
будинок був
збудований ще у 1974 році, і з
цього часу ліфти жодного
разу не міняли. Завдяки Вадиму
Пишняку у 2019 році вдалося замінити один ліфт,
вхідні двері. Крім цього, ми дуже вдячні нашому депутату за титанічну роботу, яку він провів задля захисту
та розбудови зеленої зони нашого району, зокрема,
хотілося б відзначити чудово оновлений сквер на вул.
Крамського, 10. Святошино переповнене багатоповерхівками, щільність населення тут дуже висока,
тому збереження парків та скверів, де можна подихати свіжим повітрям та прогулятися з сім’єю, є надзвичайно важливим завданням.
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ГОРДІСТЬ СВЯТОШИНО

«ДЛЯ ТРЕНЕРІВ НАЙДОРОЖЧА НАГОРОДА –
БАЧИТИ ПРОДОВЖЕННЯ СВОЄЇ СПРАВИ В ДІТЯХ»

Д

итяча танцювальна студія «Луна»
працює у Святошинському районі вже 10 років. Юні танцівники та танцівниці постійно беруть участь
у міських, національних та міжнародних
змаганнях та виборюють престижні нагороди. Всього у школі «Луна» займаються
700 діток різного віку.
За словами керівниці школи, хореографа Вікторії Павленко, заняття танцями – невід’ємна складова гармонійного
розумового, фізичного та емоційного розвитку особистості.
– Танці – це не просто чудове поєднання мистецтва і спорту, не менш важливо, що вони допомагають дітям розвивати
і інші здібності: впевненість в собі, самоконтроль, цілеспрямованість та багато іншого, – говорить Вікторія. – Навіть якщо
дитина не пов’яже своє майбутнє з хореографією, це чудовий досвід і гарні навички. Приємно відзначити, що досить багато наших вихованців обирають згодом
профільні навчальні заклади, займаються
танцями на професійному рівні. І, повірте,
для тренерів це найдорожча нагорода –

ДІЯЛЬНІСТЬ
У ЦИФРАХ:

613

ГРОМАДЯН БУЛО
ПРИЙНЯТО У ГРОМАДСЬКИХ
ПРИЙМАЛЬНЯХ

345

ГРОМАДЯНАМ НАДАНО
МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ

493

ЗВЕРНЕННЯ НАДІЙШЛО
ДО ДЕПУТАТА

416

ЗВЕРНЕНЬ ВИКОНАНО
(ІНШІ – В РОБОТІ)

53

ДВОРОВІ ЗУСТРІЧІ
ПРОВЕДЕНО З ВИБОРЦЯМИ

Завдяки
підтримці
Вадима
Пишняка
танцювальна школа «Луна»
отримала у школі
№140 приміщення,
де дітлахи зможуть
розвивати свої творчі
таланти.
бачити продовження своєї справи в дітях.
Як зазначає Вікторія Павленко, минулого року за сприяння Вадима Пишняка
вдалося зрушити з місця важливе питання – відкриття нового відділення студії

приміщення, але й допомагає вирішити
організаційні моменти, – говорить Вікторія Павленко. – Є відчуття, що людина
дійсно переймається життям колективу,
така підтримка є надзвичайно цінною.

НАШІ ЛЮДИ

ШАНУЄМО ГІДНИХ

У Святошинському районi за пiдтримки Вадима Пишняка провели
виставку «Почеснi громадяни мiста Києва» на честь «батька»
легендарного лiтака «Мрiя», генерального конструктора
ДП «Антонов» Петра Балабуєва.
24 грудня 2019 року у Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації відкрилася виставка «Почесні
громадяни міста Києва», під час якої жителі
району мали змогу дізнатися більше про
видатного авіаконструктора Петра Васильовича Балабуєва. Петро Балабуєв багато
років свого життя присвятив авіабудівництву, довгий час був генеральним конструктором легендарного заводу «Антонова»,
жив і працював у Святошинському районі
столиці. Про Петра Балабуєва на відкритті
виставки згадували його соратники й друзі.
Вели також розмови і про вулицю, яка повинна носити ім’я видатного конструктора.

– Трудовий колектив заводу ініціював перейменування однієї з вулиць Святошинського району на честь Петра Балабуєва, – розповідає президент Київської
фундації культури Сергій Костянчук. –
Громада самостійно пройшла певні етапи
– зокрема, профільна комісія Київради
винесла позитивне рішення щодо перейменування, далі відбувся етап електронного голосування за проект. А зараз ми
з депутатом Київради Вадимом Пишняком допомагаємо громаді, приєднавшись
до процесу узгодження цього питання у
Київраді. Остаточне рішення приймуть на
сесії.

Петро Балабуєв
Розмах крил «Мрії» –

88 метрів,

а вантажний відсік може вмістити

250 тонн.

Окрім того, що творіння
Балабуєва довгі роки зберігає титул
найбільшого літака у світі,

«Мрія» встановила
ще 240 авіарекордів.

СИЛА ГРОМАДИ – В ОБ’ЄДНАННІ ЗУСИЛЬ
Олександр Мельник (пр-т Перемоги, 103):

У грудні 2019 року мешканці нашого будинку стикнулися з надзвичайною ситуацією – 17-поверховий будинок повністю відрізали від електропостачання.
Обслуговуюча компанія, за якою було закріплено і наш будинок, збанкрутувала. Відповідно, припинила виплати компанії ДТЕК. ДТЕК подав позови до
суду і виграв справу. Згідно рішення суду, обслуговуюча компанія заборгувала 440 тисяч гривень (за чотири будинки загалом), договір з постачальником
електроенергії було розірвано, а наш будинок залишився без світла. Про те, що
будинок не має постачальника, ми дізналися вже після того, як нам вимкнули електроенергію. За нашим будинком рахується борг у розмірі 160 тис. грн. Левову частку цієї суми
складає борг аптеки (40 тис. грн.) та власника однієї з квартир (майже 90 тис. грн.). Але постраждали усі. Звичайно, ми почали терміново звертатися у всі інстанції, зокрема, й до депутатів.
Вадим Пишняк відгукнувся та запросив на зустріч. Негайно зробив кілька дзвінків в ДТЕК, в
«Київенерго», щоб прояснити ситуацію. Пишняк провів перемовини із заступником мера Києва з
питань ЖКГ, Миколою Паровозником, і домовився, що будинок тимчасово підключать до електроенергії. Вирішення ще деяких проблемних питань в процесі, але маю відзначити, що Вадим
Пишняк як депутат доклав зусилля для вирішення проблем, які трапилися в нашому будинку.

КОМАНДА ДЕПУТАТА:
Юлія Павленко
юрист, помічник
депутата Київради
Вадима Пишняка

для занять танцями. Незабаром малеча
Святошинського району зможе тренуватися з хореографами «Луни» на базі
школи №140.
– Депутат не тільки допоміг знайти

Сергій Костянчук
юрист, помічник
депутата Київради
Вадима Пишняка

Безкоштовні юридичні консультації можна отримати з понеділка по п’ятницю
з 9:00 до 13:00 у громадській приймальні депутата Вадима Пишняка
за адресою: пр-т Перемоги, 128/2, тел. для довідок: (044) 362-16-52

Світлана
Лимаренко
(вул. Верховинна, 18)

На 2020 рік за сприяння Вадима Пишняка вдалося запланувати роботи з ремонту
даху у нашому будинку та зі
встановлення нового дитячого
майданчика. Але найбільше нас цікавить питання
утеплення та оновлення фасаду будинку – зараз
він обкладений плиткою, яка постійно сиплеться
та є джерелом неабиякої небезпеки для місцевих
мешканців. Була зібрана тисяча підписів під проханням вирішити цю проблему, завдяки Вадиму
Пишняку процес зрушив з місця, ми пройшли усі
комісії і зараз питання ремонту фасаду розглядається у Святошинській райдержадміністрації.

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ВАДИМ ПИШНЯК
ПРОВОДИТЬ ЗА АДРЕСАМИ:
Пр-т Перемоги, 128/2
(по понеділках з 18:00 до 20:00)
Вул. Велика Кільцева, 4, офіс 313
(по понеділках з 16:00 до 18:00)

vadym.pyshnyak@gmail.com
Вадим Пишняк
(facebook.com/pyshniak.vadym)
(044) 362-16-52

Чекаємо на ваші звернення, пропозиції та зауваження!

Відповідальний за випуск: Павленко Ю. Наклад 2000 шт. Надруковано: ПП «Видавництво «Слово»

