Звіт депутата Київської міської ради

Олександра
Поживанова

за 2017 рік

Наші незмінні пріоритети:

1 Проти завищених тарифів!
матеріальна підтримка

2 Успішна молодь

утеплення будинків

освіта
спорт
культура

3 Комфорт у кожному дворі

Витрати з депутатського фонду
160 865 грн

Матеріальна
допомога
мешканцям округу

Депутатський фонд

до 550 тисяч гривень

35 083 грн

51 764 грн

3 080 грн

152 941 грн

10 000 грн

136 228 грн

Будівельні
матеріали та
лінолеум для
шкіл № 226 та
№298

Шкільні меблі
для шкіл
№ 226 та
№298

Дошка для
крейди в
школу №298

Новорічні подарунки для всіх
учнів 1-4-их класів
шкіл №226,
№244, №298 та
гімназії «Оболонь»

Меблі для
Оболонського Центру
творчості
дітей та
юнацтва

Вікна
для ЖБК
«Октава» на
вул.Прирічна,
27Г

Телефони депутатської приймальні: 331-90-35; (096) 230-33-35

РОБОТИ НА ОКРУЗІ №64

Ігровий майданчик на
просп. Героїв Сталінграда, 44 –
60 тис.грн.

64/56

Ремонти інженерних мереж

Заміна вікон

Ігрові та спортивні
майданчики

вул. Північна

просп.Героїв Сталінграда, 42 – 348, 6 тис.грн.

вул.Прирічна, 5 (1-6;8-11 парадні) –
822,8 тис.грн.
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Капiтальний ремонт лiфту на вул.Прирічна,5
(1й підїзд) – 180 тис.грн.
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просп.Героїв
Сталінграда,44 –
120 тис.грн.
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Капiтальний ремонт сходових клiтин
у дошкiльному навчальному закладi
№673, вул.Прирiчна, 17Б – 150 тис.грн.
Капiтальний ремонт харчоблока
в дошкiльному навчальному закладi
№263, вул.Прирiчна, 19Б – 400 тис грн.
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– зроблено на підставі
колективного звернення
мешканців до приймальні
О.Поживанова.

Капiтальний ремонт
примiщень навчальних
кабiнетiв №25 та №27 у
загальноосвiтньому навчальному
закладi №226, вул.Прирiчна, 19Є –
100 тис.грн.
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Капiтальний
ремонт фасаду
загальноосвiтнього
навчального закладу
№244, вул.Прирiчна, 27А
– 347,3 тис.грн.
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дитячі садочки

19л

Ремонти в
школах

Капiтальний ремонт примiщень
(роздягальнi) в гiмназiї «Оболонь», вул.
Прирiчна, 27Б – 394, 7 тис.грн.
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школи
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Капiтальний ремонт
примiщень пральнi в
дошкiльному навчальному закладi №291,
вул.Прирiчна, 29
– 200 тис.грн.
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Капiтальний ремонт тiньових навiсiв
дошкiльного навчального закладу
№673, вул.Прирiчна, 17Б – 500 тис.грн.
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Капiтальний ремонт покрiвлi
дошкiльного навчального закладу
№665, просп.Героїв Сталiнграда, 48А100 тис.грн.

Капiтальний ремонт електромереж
у дошкiльному навчальному закладi
№263, вул.Прирiчна, 19Б – 100 тис.грн.
Капiтальний ремонт покрiвлi
дошкiльного навчального закладу №263, вул.Прирiчна, 19Б
– 200 тис.грн.
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Капiтальний ремонт тiньових навiсiв
дошкiльного навчального закладу
№665, просп.Героїв Сталiнграда, 48А –
500 тис.грн.

Громадська
приймальня
О. Поживанова

19г

просп.Героїв
Сталінграда, 42В –
60 тис.грн.

пр

Замiна вiкон у дошкiльному навчальному закладi №665, просп.Героїв
Сталiнграда, 48А – 200 тис.грн.

Всього
на благоустрій
округу витрачено
31 млн 760 643, 6
тис.грн.

27в

27 б

на просп.Героїв
Сталінграда,46А –
60 тис.грн.

9

Спортивний майданчик на вул.
Прирічна,17 – 65 тис.грн.
Спортивний майданчик на вул.
Прирічна,29 – 65 тис.грн.
Спортивний майданчик на
просп. Героїв Сталінграда, 42 –
65 тис.грн.
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Капiтальний ремонт лiфту на вул.Прирічна, 29
(пiд’їзди 1, 2, 3, 5) – 380 тис.грн.
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просп.Героїв
Сталінграда 26, 28, 30, 42 –
32 тис.грн.

Великий спортивний майданчик в зоні відпочинку «Верхня»
(навпроти вул.Прирічна,35) –
347 043,6 тис.грн.

Благоустрій

№291

19в

Капiтальний ремонт зливостiчних мереж на
вул.Прирічна, 5 – 100 тис.грн.
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Капiтальний ремонт зливостiчних мереж на
вул.Прирічна, 17Д – 42 тис.грн.
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Капiтальний ремонт зливостiчних мереж на
просп. Героїв Сталінграда, 46А – 40 тис.грн.
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Ремонти
електричних мереж,
електрощитових
вул.Прирічна,1А –
10 тис.грн.

Капітальний ремонт покрівлі на
вул.Прирічна,19 – 1 млн 450 тис.грн.
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просп.Героїв Сталінграда, 56 – 350 тис.грн.

Інші роботи в будинку

Ігровий майданчик на просп. Героїв
Сталінграда, 42В –
79 тис.грн.
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вул.Прирічна, 19 – 278 тис.грн.

просп.Героїв Сталінграда, 42В – 400 тис.грн.
просп.Героїв Сталінграда,44 – 1 млн 200 тис.грн.

Ігровий майданчик на
вул.Прирічна, 37 –
60 тис.грн.

чна

58в

вул.Прирічна,5 – 505, 4 тис.грн.

вул.Прирічна, 27 – 1 млн 200 тис.грн.

ирі

№298

просп.Героїв Сталінграда, 56А – 500 тис.грн.

вул.Прирічна, 17Д – 500 тис.грн.

Ремонти в ДНЗ
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просп.Героїв Сталінграда, 54А – 500 тис.грн.

вул.Прирічна, 17Г – 320 тис.грн.

вул

просп.Героїв Сталінграда, 52 – 441, 6 тис.грн.

вул.Прирічна, 17 – 1 млн 200 тис.грн.

Ігровий майданчик на вул.
Прирічна,27Г – 79 тис. грн.

Ігровий майданчик на просп.
Героїв Сталінграда, 50 –
70 тис.грн.

Капiтальний ремонт примiщень (актова зала)
у загальноосвiтньому навчальному закладi
№226, вул.Прирiчна, 19Є – 960 тис.грн.

Капiтальний ремонт харчоблоку в гiмназiї «Оболонь», вул.Прирiчна, 27Б – 800 тис.грн.
Капiтальний ремонт харчоблоку в
загальноосвiтньому навчальному закладi №298,
просп.Героїв Сталiнграда, 58Б – 1 млн 600 тис.грн.
Капiтальний ремонт спортивної зали гiмназiї
«Оболонь», вул.Прирiчна, 27Б – 200 тис. грн.

Проект будiвництва артезiанської
свердловини малої продуктивностi на
вулицi Прирiчнiй, 19 в Оболонському
районi – 70 тис.грн.
Капiтальний ремонт скверу на
просп.Героїв Сталiнграда,54-56 –
500 тис.грн.
Капiтальний ремонт скверу на
вул.Прирiчнiй,3-5 – 775 тис.грн.
Капiтальний ремонт мережi
зовнiшнього освiтлення вул.
Прирічна – 2 млн 596,8 тис.грн.
Капiтальний ремонт мережi
зовнiшнього освiтлення просп.
Героїв Сталiнграда, 50; 52; 52А; 54;
56А – 1 млн 099, 1 тис.грн.
Капiтальний ремонт скверу
мiж буд. №58 на проспектi Героїв
Сталiнграда та буд. №31 на вул.
Прирiчнiй– 3 млн 522,3 тис.грн.
Реконструкцiя
Проект реконструкцiї
мiжшкiльного стадiону школи І-ІІІ
ступенiв №226 на вул.Прирiчна, 19Є
та НВК І ступеня гiмназiя «Оболонь»
на вул.Прирiчна, 27Б – 500 тис.грн.
Проект реконструкцiї будiвлi навчального закладу № 661, на вул.
Прирiчнiй, 3 – 2 млн грн.
Ремонти доріг
Ремонт вул.Прирічної.
Ремонт просп.Героїв Сталінграда.
Капiтальний ремонт мiжквартальних
проїздiв на вул.Прирічна, 17Д; 27; 29;
просп.Героїв Сталінграда, 42-42В; 48-50;
50, 52, 54, 56, 52А, 54А, 56А; 60.

ОБІЦЯВ –
ВИКОНАВ!
ОЛЕКСАНДР
ПОЖИВАНОВ,
ДЕПУТАТ КИЇВРАДИ:
Шановні мешканці Оболоні!
У 2017 році завдяки спільним
зусиллям нам вдалося зробити
багато корисних речей для нашого
мікрорайону. Я вдячний Вам за
небайдужість і активність! Адже
чимало ремонтних робіт, які були
зроблені коштом міста, ініційовані
саме Вами. Незважаючи на те,
що я є депутатом опозиційної
фракції «ВО «Батьківщина»,
більшість Ваших доручень на
попередній рік було виконано.
Окремо хочу наголосити на тому,
що проведення ремонтних робіт –
важливий, однак не єдиний етап
на шляху до поліпшення умов проживання в нашому мікрорайоні.
Не меншої пильності потребує й
якість виконання відповідних робіт.
Тому я закликаю Вас теж уважно
стежити та контролювати процес
проведення ремонтів у наших будинках, дворах, садочках і школах.
У разі виникнення сумнівів (щодо
якості робіт, їх вартості тощо),
звертайтеся до моєї приймальні
і ми спільно будемо боротися за
те, щоб наші податки витрачалися
ефективно.
Запевняю Вас, що й у цьому
році я зі своєю командою будемо відстоювати інтереси моїх
виборців та зробимо все можливе
задля того, щоб наш мікрорайон
став ще привабливішим і
комфортнішим. З радістю чекаю
на Вас та Ваші пропозиції на особистих прийомах!

