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Вадим  
СТОРОЖУК 
 
округи №82 і 83 Подільський район  
(масиви Виноградар і Вітряні Гори) 

• голова постійної комісії з питань регламенту та депутатської етики 
• у жовтні обраний депутатом Київради від Подільського району від партії  

«Європейська Солідарність» 

Громадська приймальня 
1129 підготовлено і направлено депутатських звернень і запитів 
6 підготовлено проєктів рішень Київради 
732 отримано письмових звернень виборців 
1812 виборців були на прийомі у Громадській приймальні (у період жорсткого карантину 
приймальня не здійснювала прийоми, а працювала дистанційно) 
46 проведено зустрічей і особистих прийомів виборців 
347 мешканців отримали матеріальну допомогу за рахунок загальноміської програми 
«Турбота» чи депутатського фонду 

 
Контактна інформація приймальні Вадима СТОРОЖУКА 
Адреса: просп. Свободи, 26Б 
Телефон: +38 (044) 223-80-15 
Графік роботи:  понеділок-п’ятниця з 10:00 до 14:00 
E-mail: storozhuk.gromada@gmail.com 
Facebook: Вадим Сторожук – Громадська приймальня 



ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА 2020 Р. 

Інфраструктурні проєкти 

Будівництво метро на Виноградар: 
1. Забезпечення фінансування будівельних робіт на 2020 рік 
2. Запуск тунелепрохідницького щита, який прокладає підземну частину тунелів від 

станції «Мостицька» до «Сирця» 
 
Заміна тепломереж:  
• 4 км тепломереж на вул. Світлицького (від проспекту Свободи до Порика), які подають 

тепло на 80 будинків 
• перенесення 800 м тепломереж у районі проспектів Правди і Свободи, які потрапляють 

у зону будівництва метро 
 
Капремонти освітлення з заміною ртутних/натрієвих світильників на світлодіодні: 
вул. Червонопільська, Западинська, Галицька, Оленівська, Новомостицька, Подільський 
узвіз, алея між будинками на вул. Ужвій, 4Г-10 
 
Поточні і капітальні ремонти доріг: 
вул. Червонопільська (від Світлицького до Вітряні Гори), Косенка (від Сошенка до просп. 
Свободи), вул. Світлицького (від просп. Свободи до вул. Порика), Золочівська, Їжакевича 
(від Світлицького до Золочівської), провулок Межовий (від Світлицького до Золочівської) 



Громадський транспорт і безпека на дорогах 
1. Експериментальний запуск маршруту автобуса №102А та робота над його 

відновленням на постійній основі 
2. Збільшення рухомого складу на автобусному маршруті №72 на 2 автобуси 
3. Встановлення обмежувачів швидкості на вул. Джаліля (поблизу дитсадка №563) і на 

перетині Межової та Червонопільської 
4. Асфальтування доріжки вздовж території школи №156 на вул. Западинській 
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Навчальні і соціальні заклади  
Школа-інтернат №6: капремонт електромереж  
Дитсадок №45: відновлення груп, ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків  
Дитсадок №56: капремонт фасаду, ремонт санвузлів, внутрішніх інженерних мереж 
Дитсадок №399: капремонт басейну і фасаду, заміна вікон, ремонт тіньових навісів та 
ігрових майданчиків 
Дитсадок №435: ремонт харчоблоку, інженерних мереж  
Дитсадок №518: ремонт інженерних мереж 
Дитсадок №556: ремонт харчоблоку 
Дитсадок №563: облаштування ігрових майданчиків 
Дитсадок №777: заміна вікон, ремонт інженерних мереж, капремонт пральні та покрівлі 
Дитсадок №802: благоустрій території, ремонт тіньових навісів та ігрових майданчиків, 
ремонт санвузлів і внутрішніх мереж ІТП 
Школа-дитсадок «Родзинка»: капремонт покрівлі і санвузлів 
Школи №93, 262 і гімназія «Либідь»:  заміна вікон 
Школа №193: капремонт харчоблоку та електромереж 
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Житлові будинки 
Асфальтування прибудинкових територій або міжквартальних проїздів:  
вул. Вишгородська, 47А, 47В, вул. Межова, 8, 24, вул. Осиповського, 19А,  
вул. Червонопільська, 1А, 1В, 2, 11/13, 15, просп. Правди, 6А, вул. Межова, 5 – провул. 
Бестужева, 22, вул. Світлицького, 25, 27, вул. Їжакевича, 10, 12, 14, 16 
Благоустрій територій: вул. Осиповського, 9, вул. Вишгородська, 47А, 47Б, 47В,  
провул. Межовий, 3, 5, 3А, 5А, вул. Галицька, 7А, 9  
Капремонти покрівель: вул. Галицька, 7, вул. Межова, 18, 23, 26,  
вул. Світлицького, 19, 24А, вул. Червонопільська, 9, 12А, просп. Свободи, 4, 4А, 8/28 
Заміна ліфтів: просп. Свободи, 30, 30А 
Капремонт ліфтів: просп. Свободи, 38 
Капремонти будинкових мереж і електрощитових: вул. Межова, 15, 18,  
вул. Червонопільська, 13/16, 15, просп. Свободи, 2В, 28, 32, 38, 42, вул. Осиповського, 
3А, вул. Світлицького, 24А, 26А, 26Б, 28В, провул. Межовий, 5А, вул. Галицька, 7 
Встановлення пандусів: просп. Свободи, 24Б (2 шт) 

Окремі види ремонтів у житлових будинках відбувалися на умовах співфінансування.  
За потреби Громадська приймальня надавала мешканцям консультативну допомогу та 
супровід у вигляді депутатських звернень.  
Зокрема, таким чином були відпрацьовані капремонти ліфтів на вул. Вишгородська, 47В, 
провул. Межовий, 5А, вул. Вітряні Гори, 17, просп. Свободи, 28.  
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Дитячі і спортивні майданчики 
Дитячі: вул. Червонопільська, 1, 13/16, 21, 23/17, вул. Межова, 3А, вул. Галицька, 7, 10 
провул. Бестужева, 20, вул. Їжакевича, 4, просп. Свободи, 10-14, 28, 34, 42,  
вул. Світлицького, 28В 
Спортивні: вул. Бестужева, 32 
 

Депутатський фонд 
Дитсадки:  
• лінолеум/ковролін для дитсадків №399,  518, 556 і 563 
• меблі для дитсадків №45 і 777 
• вішалки,  рушники, постільна білизна для школи-дитсадка «Родзинка» 
• комп’ютер, газонокосарка і морозильна камера для дитсадка №56 
• проектор та екран для дитсадка №96 
Школи: 
• спортивний інвентар 
• бактерицидні лампи чи рециркулятори 
• проектори для шкіл № 93, 193, гімназія «Либідь» 
Поштові скрині у будинках: просп. Свободи, 8/28 (п. 3), 28А (п. 6), 28Б (п. 2 і 5),  
вул. Світлицького, 25 (п. 3), 30/20А (п. 1), вул. Осиповського, 23 (п. 1) 
Громадські організації Подільського району (багатодітні та маломобільні громадяни): 
набори рушників, паски до Великодня 



Соціальні та волонтерські проєкти 
1. Передача 200 захисних костюмів і 40 пульсоксиметрів від фонду Петра Порошенка і 

столичної «Європейської солідарності» до медзакладів Подільського району 
2. Збір і доставка волонтерської допомоги соціально вразливим громадянам у період 

карантину 
3. Започаткування волонтерського проєкту You will see спільно з «Пластом» з 

виготовлення захисних щитків для медиків 
4. Забезпечення медзакладів Виноградаря засобами захисту (маски, щитки) та  

дезінфікуючими розчинами для прибирання 
5. Допомога Червоному Хресту з розвезенням гарячих обідів людям похилого віку у 

період карантину 
6. Придбання наборів для дезінфекції для ЖБК, масок – для громадських організацій 

маломобільних людей і багатодітних 
7. Встановлення флагштоків і прапорів на клумбі на просп. Свободи 
8. Придбання саджанців каштанів для випускників шкіл до Дня Києва 
9. Проведення акції з замальовування написів з пропагандою наркотиків на Виноградарі 
10. Привітання випускників 11 класів 
11. Проведення онлайн фотоконкурсів для випускників шкіл і першокласників 
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