
Депутатський звіт 
Дмитра Банаса за 2019 рік
Депутати повинні звітувати про свою роботу відповідно до статті 16
Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та Рішення КМР 

«Про Регламент Київської міської ради»

Перед вами – короткий звіт про 
мою роботу на нашому мікрорайоні 
за 2019 рік. Ми намагалися стисло 
подати інформацію у кожній сфері, в 
якій торік проводили роботу.  Насам-
перед, хочу відзначити, що системні 
ремонти застарілого фонду на Татар-
ці продовжилися. У багатьох будин-
ках замінили вікна сходових клітин, 
встановили нові поштові скриньки 
тощо. За 11-ма адресами зроблено 
асфальтування міжквартальних про-
їздів.  

Для мене ще одним позитивом 

минулого року стало завершення 
благоустрою скверу-алеї на перетині 
вулиці Татарської та провулку Татар-
ського, яка проходить вздовж шко-
ли. За моїм проектом рішення цій те-
риторії надали статус скверу, а отже 
ми отримали можливість направити 
кошти на реконструкцію алеї. Споді-
ваюся, вам сподобалося те, як зміни-
лося дане місце.

Минулого року ми продовжили 
підтримувати школи і дитячі садки 
округу. Зокрема, було утеплено бу-
дівлю школи №139, відремонтова-

но два шкільні стадіони, закуплено 
побутове приладдя на прохання на-
вчальних закладів. Детальніше про 
все це – на сторінках мого звіту. 

Цього року ми продовжуємо пра-
цювати для того, щоб наша Татарка 
ставала кращою. Мені приємно бути 
в одній команді з вами. Вдячний за 
вашу конструктивну критику, заува-
ження і постійну підтримку. До но-
вих зустрічей!

Ваш депутат у Київраді,
Дмитро БАНАС

направив Дмитро Банас у 2019 році.
Найбільше документів були адресо-
вані Шевченківській РДА, Керуючій 
компанії району, КП «Київтеплое-
нерго» та його підрозділам. А також 
звернення часто направлялися до 
Департаменту містобудування та ар-
хітектури, КП УЗН Шевченківського 
району, «Київзеленбуду» тощо.  

Шановні мешканці Татарки! 280 
депутатських 

звернень
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У 2019 РОЦІ НА ТАТАРЦІ 
ЗААСФАЛЬТОВАНО 11 ДВОРІВ
А для повного оновлення покриття на вулиці Татарській розроблено 
проектно-кошторисну документацію

Відколи Віталія Кличка обрано мером Києва, у 
столиці вперше за кілька десятиліть розпочалися 
системні ремонти застарілого житлового фонду. 
Дмитро Банас працює над тим, щоб будинки Татарки 
щороку були у переліку ремонтів і отримували 
фінансування з бюджету.

НА 4-ОХ ВУЛИЦЯХ МІКРОРАЙОНУ 
ОНОВЛЕНО ВУЛИЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Минулого року на вулицях Багговутівська, Нагірна, Печенізь-
ка та провулку Татарському оновили вуличне освітлення. Старі 
лампи замінили на нові та економні LED–світильники. Нагада-
ємо, що раніше на мікрорайоні також оновили освітлення на 
вулиці Татарській та Овруцькій.

СВІТЛО НА ТАТАРЦІ

Дмитро БАНАС:
«З року в рік ми поступово оновлюємо освітлення на вулицях міста. Це 
добре видно на Татарці, де у 2019 році зроблено ремонти вуличного 
освітлення на 4 вулицях. Як знають мешканці мікрорайону, це вперше за 
багато років маємо такі системні ремонти даної мережі»

АСФАЛЬТУВАННЯ
Юрія Іллєнка, 85
Юрія Іллєнка, 87
Юрія Іллєнка, 89
Багговутівська, 30

Татарська, 20
Печенізька, 34
Отто Шмідта, 35/37 
Половецька, 7/13 

Половецька, 14 
Татарська, 6
Підгірна, 12
Вулиця Татарська.
Розробка проектно-
кошторисної документації

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІКОН 
СХОДОВИХ КЛІТИН

ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ

ВСТАНОВЛЕННЯ ТАМБУРНИХ ДВЕРЕЙ

Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІФТІВ У БУДИНКАХ
Половецька, 16А
Миколи Мурашка, 6А
Татарська, 38 (1 під’їзд)

Виконано
Виконано
Заплановано 
на 2020 рік

Виконано
Виконано

Багговутівська, 12
Багговутівська, 40 (3 під’їзд)
Герцена, 18/20 (2 під’їзд)
Овруцька, 17 
Підгірна, 12
Платона Майбороди, 5/9
Платона Майбороди, 23
Татарська, 20
Юрія Іллєнка, 32

Половецька, 16 (4 під’їзд) 
Ремонт сходів 
Печенізька, 1/7 (4, 6 під’їзд)
Ремонт сходів 
Татарська, 36/5 (1 під’їзд) 
Встановлення решітки

ВСТАНОВЛЕННЯ ПОШТОВИХ СКРИНЬОК
Виконано
Виконано
Виконано
Виконано

Печенізька, 35/43 (1 під’їзд)
Отто Шмідта, 26Б (4 під’їзд) 
Підгірна, 12
Делегатський провулок, 3

Татарська, 36/5 (3 під’їзд)
Татарська, 38 (2 під’їзд)
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У 2019 РОЦІ НА ТАТАРЦІ 
ВІДКРИТО ЩЕ ОДИН СКВЕР

ЩЕКАВИЦЯ: СПІЛЬНО З 
АКТИВІСТАМИ ЗАХИЩАЛИ 

ІСТОРИЧНУ ГОРУ

БЛАГОУСТРІЙ

Минулого року на нашому мікро-
районі зробили масштабну рекон-
струкцію тепломережі для того, щоб 
перепідключити будівлі від приватної 
котельні до комунальної. Йдеться про 
11 житлових будинків та одну школу, 
які стали заручниками приватної ко-
тельні «Бонвояж». 

Багато років поспіль мешканці цих 
будинків, а також школа, мали серйоз-
ні проблеми зі стартом опалювального 
сезону та з гарячим водопостачанням 
влітку. Наприклад, тепло у квартири 
приходило із великим запізненням, а 
гаряча вода зникала разом із завершен-
ням опалювального сезону. Крім того, 
власники котельні «Бонвояж» відмов-
лялися укладати прямі угоди з меш-
канцями і протягом років ігнорувала 
скарги людей.

Тому було вирішено перепідключи-
ти будівлі до районної котельні «Мо-
лодь». Для цього замінено старі те-
плові мережі, збудовані нові теплові 
камери та дренажні колодязі, встанов-
лено центральні теплопункти, а також 
спеціальні теплопункти у будинках. Це 
дозволить розумно використовувати 
ресурси – регулювати подачу тепла в 
залежності від погоди. Таким чином 
люди не будуть переплачувати за опа-
лення. 

Нагадаємо, що децентралізація нее-
фективних котелень є одним із пріо-
ритетів роботи Київської міської ад-
міністрації. Про це заявив заступник 
голови КМДА Петро Пантелеєв. За 
його словами, нова система вирішує 
проблему недогріву та якості послуг. 
А також може забезпечити мешканцям 
багатоповерхівок 20% економії коштів. 

Восени минулого 
року завершився 
комплексний бла-
гоустрій скверу на 

перетині вулиці Татарської 
та провулку Татарського. 
Місцеві мешканці знають, 
що тепер це красива тери-
торія з пішохідними доріж-
ками, лавочками та озеле-
ненням. 

Нова алея стала логіч-
ним продовженням скверу  
на вулиці Татарській 36/5-
38, який був зроблений на-
прикінці 2018 року. А офі-
ційне відкриття відбулося 
навесні 2019-го. Тут також 
прокладено доріжки, вста-
новлено лавочки, зроблено 
озеленення, є нові майдан-
чики для занять спортом та 
дитячих ігор. На прохання 
мешканців ми організували 
у цьому сквері невеличку 
клумбу, яку захотіли само-
стійно доглядати дітки з 
сусідніх будинків.

Минулого року на Татарці виникла 
непроста ситуацію. Одне комунальне 
підприємство почало будувати на іс-
торичній горі Щекавиця капітальний 
паркан, було викопано метрові ями бу-
квально на стежці, якою на гору підій-
маються люди з Татарки.

Однак дуже швидко мешканці мі-
крорайону зорганізувалися. І Дмитро 
Банас спільно з активістами почав з’я-
совувати, на яких підставах відбува-
ється будівництво. В результаті, карт-
ку-дозвіл на початок ремонту огорожі 
призупинено, а департамент охорони 
культурної спадщини КМДА підтвер-
див, що територія гори Щекавиця на-
лежить до пам'ятки національного 
значення. А отже, будь-які будівельні 
роботи на ній не можуть проводитися 
без попереднього погодження з Мініс-
терством культури України.

Дмитро Банас вдячний людям за ак-
тивну позицію і за толоку, яку організу-
вали мешканці на Щекавиці. На Татарці 
мешкає відповідальна громада!

У Київраді під час брифінгу з активісткою Світланою Яценко стосовно 
ситуації на горі Щекавиця 

Прощавай, 
«Бонвояж» 
–проблему 
з котельнею 
вирішено!

Дмитро БАНАС:
«Поступово вулиця Татар-
ська стає окрасою нашо-
го мікрорайону. Територія 
довкола перетворилася на 
затишну та охайну локацію, 
яка вигідно відрізняється 
від того, що було тут кіль-
ка років тому. Я сподіваю-
ся, з часом на Татарці буде 
з’являтися все більше таких 
місць».

долучилися до конкурсу 
на кращий двір «Господа-
рочка» у 2019 році. Дми-
тро Банас ініціював цей 
конкурс кілька років тому. 
Щороку депутат допомагає 
закупити матеріали, насін-
ня, саджанці, фарби тощо. 
А мешканці спільно з су-
сідами створюють красу у 
своєму дворі. Головна мета 
конкурсу – долучити грома-
ду до хорошої справи. І це 
щороку вдається!

34 
двори Татарки
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У 2019 році вже традиційно за підтримки Дмитра Ба-
наса відбулися головні спортивні події Татарки – Весня-
ний та Осінній футбольні Кубки серед школярів мікро-
району. У турнірі взяли участь 4 школи: 139, 1, 61 та 70. 

Крім цього, Дмитро Банас долучився до спортивних 
ігор «Тато, мама я – спортивна сім’я» та підтримав на 

Татарці багато культурних подій. Зокрема, вечір вша-
нування пам’яті Лесі Українки «Лесине світло», зустріч 
з ветеранами війни та праці «Спогад», святковий вечір 
«Руки материнські», виставку робіт юних аматорів до 
Дня народження художниці Катерини Білокур та ба-
гато інших.

• Багговутівська, 36
• Юрія Іллєнка, 32
• Миколи Мурашка, 6 – 6А
• Половецька, 16А
• Делегатський провулок, 2/18

СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ

ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ

• Печенізька, 16
• Половецька, 14

Восени минулого року за сприяння Дмитра Банаса були виді-
лені кошти на капітальний ремонт та реконструкцію футбольного 
поля у школі №139. Територію очистили, вирівняли, зробили зруч-
не штучне покриття, нанесли розмітку. Зараз футбольне поле має 
повністю оновлений вигляд.

А навесні минулого року було відкрито після реконструкції ста-
діон школи №70. Роботи було профінансовано за кошти міського 
бюджету.

Від футболу – до художніх 
виставок

Минулого року на 
Татарці встановлено 

5 спортивних
 і облаштовано

2 ігрових майданчики

 2 ремонти 
шкільних стадіонів – 

ВИКОНАНО

ДМИТРО БАНАС – ВАШ ДЕПУТАТ У КИЇВРАДІ
Приймальня – вулиця Багговутівська, 30. Графік роботи: з понеділка по п'ятницю, 
з 10:00 до 16:00. Особистий прийом Дмитра Банаса – щосереди з 10:00 до 13:00. 

Для зручності краще  попередньо записатися за телефоном: 251-15-23. 

КУЛЬТУРА І СПОРТ

ЗБЕРІГАЄМО ТЕПЛО 
ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

Для навчальних закладів Татарки 
за кошти депутатського фонду 
Дмитра Банаса закуплено:

Минулого року було утеплено зов-
нішні стіни у школі №139. Таким чином 
навчальний заклад став більш енергое-
фективним та оновив фасад. 

ЗОШ 139 

ДНЗ 204

ДНЗ 544

ДНЗ 810

Підсилювач до 
шкільного дзвоника

Пральна машина

Холодильники
Лави зі спинками

Вертикальні жалюзі

закуплено для шкіл та дитячих садків 
Татарки.

отримали дітки, які з різних причин не 
можуть відвідувати навчальні заклади

 2861 

новорічний подарунок

Ще 14 подарунків

Дмитро БАНАС:
Мешканці Татарки також часто зада-
ють питання стосовно баскетбольного 
майданчика на території 139-ої школи, 
який потребує реконструкції. Тому пові-
домляю, що у бюджеті на 2020 рік ми 
передбачили кошти на ці роботи. Тепер 
будемо слідкувати, щоб усі тендерні 
процедури провели вчасно і школярі 
отримали ще одну оновлену спортивну 
територію». 


