
Вадим СТОРОЖУК
звіт депутата Київської міської ради
від масивів Виноградар і Вітряні Гори
çà 2019 ð³ê
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Êëþ÷îâ³ ³íôðàñòðóêòóðí³ 
ïðîºêòè äëÿ ìàñèâó

ÖÍÀÏ íà ×åðâîíîï³ëüñüê³é
На вулиці Червонопільській, 14/14 відкрилася філія 
Подільського Центру надання адмінпослуг

Ìåòðî íà Âèíîãðàäàð
Почалося і активно триває будівництво двох 
станцій метро – «Мостицька» і «Проспект Правди»

Àñôàëüòóâàííÿ âóëèöü Ìóñè Äæàë³ëÿ ³ ×èãèðèíñüêî¿
Завершилося будівництво водопровідних і каналізаційних мереж, 
виконано асфальтування доріг

Çíåçàðàæåííÿ ïèòíî¿ âîäè áåç õëîðó
Виконана реконструкція водопровідної станції «Виноградар-І», 
в результаті чого знезараження води відбувається без хлору

Ñêâåð íà Ñâ³òëèöüêîãî
Виконано благоустрій скверу, 
розширено дитячий майданчик зі спеціальним покриттям



Ï³äòðèìêà ð³øåíü Êè¿âðàäè

Скасувати забудову на Гірці Крістера

Повернути Гостинний двір до комунальної власності

Збільшити фінансування Бюджету участі 
на 2021 рік до 170 млн. гривень

Розробити міську програму розвитку пластового руху в Києві

Захист дітей від сексуального насильства

Механізми співфінансування мешканцями 
ремонтів у житловому фонді



Âèêîíàí³ ðåìîíòè 
(îêðóã ¹82, æèòëî)

Áåçïåêà ðóõó
Реконструкція зовнішнього освітлення на вулиці Світлицького
Встановлення обмежувачів швидкості на просп. Свободи, 44А

Àñôàëüòóâàííÿ äâîð³â
просп. Свободи, 6, 28, 42, вул. Світлицького, 26Б

Çàì³íà â³êîí
просп. Свободи, 4, 6, 16, 28, 32, 38, 44, 46, 
вул. Світлицького, 21, 23, 25, 28, 30/20, 30/20А, 30/20Б, 
вул. Червонопільська, 1А, 1Б, вул. Галицька, 3, 7, 14

Êàïðåìîíò ïîêð³âåëü
вул. Світлицького, 28В, просп. Свободи, 28А, вул. Межова, 24

Êàïðåìîíò åëåêòðîìåðåæ/åëåêòðîùèòîâèõ
просп. Свободи, 6, 28А, вул. Світлицького, 24

Ïîøòîâ³ ñêðèíüêè
просп. Свободи, 28А (1-5 п.), 30А (1 п.), 42 (1, 5 п.), 
вул. Світлицького, 27 (3 п.), 29/18 (1-3 п.), провул. Межовий, 3А (1 п.)

Ðåìîíò ë³ôò³â
просп. Свободи, 4 (4 п.), 6 (6 і 8 п.), провул. Межовий, 5А (1 п.)

Äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè
У сквері на Світлицького,
просп. Свободи, 28А

Ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè
просп. Свободи, 10, 42,
вул. Світлицького, 26А
та у сквері

Äîïîìîãà ÆÁÊ
Придбання фарби для ЖБК 
«Маяк-4», «Ремонтник-1», 
«Виноградар-5»



Âèêîíàí³ ðåìîíòè 
(îêðóã ¹83, æèòëî)

Àñôàëüòóâàííÿ äâîð³â
просп. Правди, 6, 8, 8А, вул. Осиповського, 1, 31, 33, 
вул. Вітряні Гори, 2, 2А, 3, 4, 4А, 6, провул. Биківський, 7-9А – вул. Межова, 4

Çàì³íà â³êîí
провул. Межовий, 3, 5, вул. Червонопільська, 6/26, 7, 9, 11/13, 23/17, 
провул. Бестужева, 19, 22, 22А (частина), вул. Вітряні Гори, 2, 4, 4А, 6А, 20, 
вул. Осиповського, 3, вул. Межова, 5, 11/12, 21, 21А, вул. Западинська, 3А, 3Б, 
провул. Чигиринський, 3, вул. Бестужева, 32 

Êàïðåìîíò ïîêð³âë³
вул. Їжакевича, 19, вул. Межова, 8, 
вул. Червонопільська, 7

Êàïðåìîíò áóäèíêîâèõ 
ìåðåæ/åëåêòðîùèòîâèõ
вул. Осиповського, 3, 3А, 
вул. Червонопільска, 16

Äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè
просп. Правди, 6, 6А, 8

Ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè
вул. Межова, 19

Ðåìîíò ë³ôò³â
просп. Правди, 6 (4 п.), 8 (5 п.), 
вул. Осиповського, 1 (2 п.), 
вул. Вітряні Гори, 3 (3 п.)

Ïîøòîâ³ ñêðèíüêè
вул. Осиповського, 3А (1 п.), 
провул. Бестужева, 22 (1-5 п.), 
вул. Бестужева, 32 (4 п.)



Âèêîíàí³ ðåìîíòè-2019 
(íàâ÷àëüí³ çàêëàäè)

«Навчання – це не тільки шкільні стіни. 
Це дитинство, друзі і час, проведений спільно. 

Я працюю, щоб у дітей з Виноградаря 
були можливості розвиватися і відкривати світ», –

Âàäèì ÑÒÎÐÎÆÓÊ

Äèòñàäîê ¹45: 
ремонт електромереж

Äèòñàäîê ¹56: 
капремонт фасаду, заміна вікон

Äèòñàäîê ¹563: 
ремонт інженерних мереж

Øêîëà ¹93: 
заміна вікон, ремонт покрівлі

Ã³ìíàç³ÿ «Ëèá³äü»: 
ремонти приміщень

Øêîëà ¹262: 
ремонти приміщень, заміна вікон

Øêîëà-³íòåðíàò ¹6:  
капремонт фасаду і спортзалу, заміна вікон



Äëÿ ä³òåé

Встановлені 
дитячі майданчики 
на території школи №93 і 
гімназії «Либідь» 
коштом меценатів

Організовано 
11 походів у кінотеатр

Проведення конкурсу 
фотографії 
«Мій перший клас»

Проведення 
пізнавальних і
профорієнтаційних екскурсій 
для учнів

Придбання 
новорічних подарунків 
для вихованців 9 дитсадків 
за рахунок 
депутатського фонду

Закупівля 
ігрових меблів/лінолеуму 
для дитсадків №45, 56, 518, 
556, 563, «Родзинка» 
за рахунок 
депутатського фонду



Çàõèñò ³íòåðåñ³â âèáîðö³â

підготованих проектів рішень Київради

підготовлених і направлених депутатських звернень

особисті прийоми та зустрічі

виборців були на прийомах

письмових звернень мешканців надійшло до 

Громадської приймальні

мешканець отримали матеріальну допомогу

8
1038

73
1650
538

321



«Традиційно кошти депутатського фонду спрямовані на ті речі, які з 
різних причин не можуть бути забезпечені за рахунок наявних міських 
програм. Наприклад, кошти на заміну поштових скриньок у житлових 
будинках не закладені в тарифах за обслуговування будинків, а інших 

резервів для заміни обслуговуюча організація не має. 
У кожному конкретному випадку, коли є потреба у допомозі на 

лікування чи в ігрових меблях для дитсадка, у нас має бути офіційне 
звернення і обґрунтування цих витрат», –

Âàäèì ÑÒÎÐÎÆÓÊ

Матеріальна допомога 
соціально незахищеним і 
людям, які опинилися у 

скрутних життєвих обставинах

Заміна поштових скринь 
у житлових будинках

Меблі для 
дитсадків

Паски 
до Великодня для 

малозахищених родин

Фарба
 для потреб ЖБК

Новорічні подарунки 
для вихованців дитсадків

Äåïóòàòñüêèé ôîíä



Äèòñàäêè

 

 

 2019 ð.,  
ìëí. ãðí. 

2020
ìëí. ãðí.

äèòñàäîê ¹45  8,255 
äèòñàäîê ¹56  5,402  
äèòñàäîê ¹96  3,815  
äèòñàäîê ¹399  5,667  13,257
äèòñàäîê ¹435  7,649  10,296
äèòñàäîê ¹518  6,587  
äèòñàäîê ¹556  7,617  10,016
äèòñàäîê ¹563  6,286  
äèòñàäîê ¹777  10,01  12,69
äèòñàäîê ¹802  7,247 12,141

 ð.,  
 

9,848  
7,046  
5,720  

 
 

7,596  
 

6,886  
4 

 

*найбільш витратні статті фінансування: заробітна плата з податками, харчування, 
оплата комунальних послуг, матеріали, обладнання та інвентар



Співпраця з доброчинними 
фондами «Запорука» і 
«Скарбниця надії» для 
лікування онкохворих дітей

Співорганізація заходів пам'яті 
загиблих українських воїнів

Організація 
міжнародного фестивалю 
«ANNE DE KYIV FEST» і 
міжнародних заходів 
з відкриття пам'ятників 
Анні Київській 
у Кракові (Польща) 
та Арлоні (Бельгія)

Підтримка і розвиток 
у Києві пластового руху

Організація толок 
для прибирання території шкіл 
та дворів, висаджування дерев 
на Виноградарі

Ãðîìàäñüêà ðîáîòà 



Ïëàí ðîá³ò íà 2020 ð³ê 
(îêðóã ¹82, æèòëî)

Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿: 
вул. Галицька, 7А, 9, провул. Межовий, 3А, 5А

Êàïðåìîíò åëåêòðîìåðåæ: 
вул. Галицька, 7, вул. Межова, 18,
вул. Світлицького, 24А, 26А, 26Б, 28В, 
провул. Межовий, 5А, просп. Свободи, 28, 32, 38, 42,
вул. Червонопільська, 13/16

Êàïðåìîíò áóäèíêîâèõ ìåðåæ (ÕÂÏ, ÃÂÏ, ÖÎ): 
вул. Межова, 18, вул. Червонопільська, 15, 
просп. Свободи, 42

Ðåìîíò ïîêð³âåëü: 
вул. Галицька, 7, вул. Межова, 18, 26, 
вул. Світлицького, 19, 24А, 
просп. Свободи, 4, 4А, 8/28

Àñôàëüòóâàííÿ äâîð³â: 
вул. Межова, 24, 
вул. Світлицького, 25-27, 
вул. Червонопільська, 1А, 1В, 15, 
вул. Світлицького, 30/20

Êàïðåìîíò ë³ôò³â: 
просп. Свободи, 38



Ïëàí ðîá³ò íà 2020 ð³ê (îêðóã ¹83, æèòëî)
Áëàãîóñòð³é òåðèòîð³¿: 
провул. Межовий, 3, 5, вул. Осиповського, 9

Êàïðåìîíò åëåêòðîìåðåæ: 
вул. Осиповського, 3А,

Êàïðåìîíò áóäèíêîâèõ ìåðåæ 
(ÕÂÏ, ÃÂÏ, ÖÎ): 
вул. Межова, 15, 
просп. Свободи, 2В

Ðåìîíò ïîêð³âåëü: 
вул. Межова, 23, 
вул. Червонопільська, 9, 12А

Àñôàëüòóâàííÿ äâîð³â: 
вул. Межова, 5 – провул. Бестужева, 22, 
вул. Межова, 8, вул. Осиповського, 19А, 
вул. Червонопільська, 2, 11/13, 
вул. Їжакевича, 10-16, просп. Правди, 6А

«У результаті місцевих виборів у 2015 році 
частина Вітряних Гір залишилася без власного 
представника у Київраді. Тому певний час на 

цій території ремонтів відбувалося значно 
менше. Тоді мешканці почали звертатися до 

моєї приймальні, і вже 3 роки, як ми працюємо 
фактично на два округи», –

Âàäèì ÑÒÎÐÎÆÓÊ



Äèòñàäîê ¹45: відновлення груп, ремонт тіньових навісів 
та ігрових майданчиків 

Äèòñàäîê ¹56: капремонт фасаду, ремонт санвузлів, 
внутрішніх інженерних мереж

Äèòñàäîê ¹399: капремонт басейну і фасаду, заміна вікон, 
ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків

Äèòñàäîê ¹435: ремонт харчоблоку, інженерних мереж 

Äèòñàäîê ¹518: ремонт інженерних мереж

Äèòñàäîê ¹556: капремонт будівлі і прилеглої території, ремонт харчоблоку

Äèòñàäîê ¹777: заміна вікон, ремонт внутрішніх мереж 
(електро-, ЦО, ХВП, ГВП), капремонт пральні

Äèòñàäîê ¹802: благоустрій території, ремонт тіньових навісів 
та ігрових майданчиків, ремонт санвузлів і внутрішніх мереж ІТП

Äèòñàäîê «Ðîäçèíêà»: капремонт покрівлі і санвузлів

Øêîëà ¹93, ã³ìíàç³ÿ «Ëèá³äü», øêîëà ¹262: заміна вікон

Øêîëà ¹193: капремонт харчоблоку та електромереж

Øêîëà-³íòåðíòà ¹6: капремонт електромереж

Ïëàí ðîá³ò íà 2020 ð³ê 
(íàâ÷àëüí³ çàêëàäè)



Ãðîìàäñüê³ ïðîºêòè-2020*

Øêîëà ¹93: 
універсальний спортивний майданчик

Ã³ìíàç³ÿ «Ëèá³äü»: 
kinderland на Межовій, система відеоспостереження

Äèòÿ÷èé êëóá «Âèíîãðàäàð»:  
ремонт фасаду

Áóäèíîê ä³òåé òà þíàöòâà «Â³òðÿí³ Ãîðè»: 
ремонт приміщень і роздягалень

*Проєкти були подані 
активними мешканцями 
і виграли фінансування 

через бюджет участі. 
Будуть реалізовані у 2020 році 

«Громади шкіл Виноградаря найбільш активні у поданні і 
просуванні власних громадських проєктів. Вони вміють 

об'єднуватися і завдяки вже реалізованим об'єктам знають, 
що виграти – цілком в їхніх силах. Тим більше, що Київрада 
збільшила фінансування громадських проєктів на 2021 рік 

до 170 млн. гривень», –

Âàäèì ÑÒÎÐÎÆÓÊ
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