
 

                         ЗВІТ 
        депутата Київської міської ради 

       Вадима Онуфрійчука 

 

На виконання Ваших наказів, мною були внесені 

пропозиції до «Програми економічного і соціального 

розвитку  м. Києва на 2017 рік», в межах якої були виділені 

бюджетні кошти на проведення капітальних ремонтних 

робіт у моєму виборчому окрузі. 

В 2017 році  виконано: 
1. Капітальний ремонт  асфальтового покриття проїздної частини та 

тротуарів  по вул. Бальзака, від вул. Каштанової до вул. Драйзера 

(з перехрестям); капітальний ремонт 

асфальтового покриття тротуарів за 

адресами: вул. Арх. Ніколаєва №№ 9,  

9-А,13,13-А; просп. В. Маяковського  

№ 21-Б; міжбудинковий проїзд до 

будинку по вул. О.Бальзака № 14.  

2. Роботи по заміні старих вікон на 

металопластикові  енергозберігаючі 

склопакети  на міжсходових клітинах 

за адресами: вул. О. Бальзака  №№ 14, 20; 

просп. В. Маяковського №№ 11, 11А/2, 

15А, 17А, 21, 21А, 21Б, 37 – частково; вул. Арх. Ніколаєва  №№ 3В, 5, 

9, 9А, 17; вул. Т. Драйзера № 14/33. 

3. Здійснено капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання за 

адресами: просп. В. Маяковського № 11- частково; вул. О. Бальзака, 26-А. 

4. Проведено утеплення по всій площині торців будинку за адресами: вул. О. Бальзака, 16-А, 

просп. В. Маяковського, 35, вул. Т. Драйзера, 20. 5. Виконано  ремонт  покрівлі  за адресами: 

вул. Т. Драйзера, 14/33, вул. В. Беретті, 3, вул. О. Бальзака, 14. 6. Прийнявши до уваги скарги 

мешканців  на  руйнування  вхідної групи (1-го під'їзду) по просп. В. Маяковського, 37 були 

проведені проектно-вишукувальні роботи та виконано підсилення фундаменту будинку. 

7. Виконані  ремонти  під'їздів із 

заміною покриття  підлоги за 

адресами: вул. Арх. Ніколаєва №        

№ 9, 9-А. Косметичні ремонти за 

адресами: вул. О. Бальзака, 26А (4 

під'їзд)  та  вул. Т. Драйзера, 28 (2 під'їзд).  

8. Заміна викраденого та ремонт 

внутрішнього ліфтового обладнання 

за адресами: вул. О. Бальзака, 14; вул. 

Арх. Ніколаєва, 9-А; вул. Т. Драйзера, 

20-А (3-й під'їзд); №14/33 (1,2 під′їзди); 

по просп. Маяковського № 11А/2 

(4,5,6 під’їзди); № 17-А (1-й під’їзд). 



9. На прохання мешканців здійснено заміну старих поштових скриньок на нові за 

адресами: просп. В. Маяковського  №№ 15-А, 25, 21(1-й під'їзд); вул. О. Бальзака №№ 20, 26; 

вул.Арх. Ніколаєва №№ 9,9-А,13-А (2-й під'їзд). 

Для створення сприятливих умов і популяризації спорту та 

здорового способу життя серед молоді Деснянського району, за 

моїм поданням і сприянням Київського міського голови, на 

прибудинковій території будинків № 13-А по вул. Арх. Ніколаєва 

та по просп. В. Маяковського, 11 облаштовано спортивні 

комплекси «Воркаут». За адресою: вул. Арх. Ніколаєва, 3-В 

встановлено дитячий майданчик. 

У закладах освіти було 

виконано: заміна вікон – ДНЗ 

№№ 768, 769 - частково; СЗШ №№ 

249, 259, 270 - частково; ремонт 

покрівлі – СНВК «Мрія»; ДНЗ – 784; СЗШ №№ 249, 259, 270. 

Ведуться роботи по ремонту будівлі та відновленню груп – ДНЗ 

№ 742. Виконано ремонт місць загального користування –                

ДНЗ № 784; СЗШ №№ 249, 259: ремонт вхідної групи з 

облаштуванням пандусів – СЗШ №№ 249, 259; відновлення груп – ДНЗ № 784; ремонт 

харчоблоку – ДНЗ № 768.  

    За вашої активної підтримки, у 2017 році, стали переможцями в конкурсі «Громадський 

бюджет-1» та в подальшому реалізовані два моїх проекти:  відкрито «Майстерню  

технічної творчості» - СЗШ № 270 та облаштовано сучасний міні стадіон 32х18 м𝟐 

багатофункціонального призначення на базі СЗШ № 249. У конкурсі «Громадський 

бюджет-2» вибороли перемогу мої чотири проекти: 1-й проект - «Нове приміщення для РАЦС 

Деснянського району»; 2-й проект - «Реабілітаційний центр для мешканців Деснянського 

району»  на базі поліклініки № 2 за адресою: вул. Т. Драйзера, 19; 3-й проект - «Футбольне 

поле» та 4-й проект – «Спортивне містечко» на базі СЗШ № 270.  

Реалізація проектів відбудеться протягом 2018 року. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Телефони громадської приймальні депутата  Вадима Онуфрійчука: 

099-294-49-14 (МТС); 097-534-81-35 (Київстар) 


