
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ДЕПУТАТА КИЇВРАДИ 
ЗА 2018 РІК 

 

 

          Три роки тому я поставила собі велику амбіційну мету – зробити 
кожен будинок Оболоні комфортним, а школи та садочки сучасними. Цю 
візію зі мною розділили тисячі оболонців які обрали мене своїм 
представником. 

   Ці роки ми крок за кроком рухаємося до нашої мети. Це були не 
прості часи для країни – роки випробувань та потрясінь. Це були та 
залишаються не прості часи для кожного з нас. 

Ми всі прагнемо кардинальних змін. Але в нашій щоденній 
боротьбі ми не помічаємо маленьких змін навколо. 

У сквері на Героїв Дніпра, 29  ніщо не нагадує про нелегальний 
пункт прийому вторинної сировини, який там був. Вже звичним стало, що у 
всіх будинках на моєму окрузі встановлені нові енергоефективні вікна у 
під’їздах, а на вулиці Озерній, вже декілька років немає нелегальної, 
небезпечної газової заправки. 

Для мене цей звіт – можливість зафіксувати в часі загальну 
картину маленьких змін, а також додаткова мотивація для досягнення 
великої амбітної мети. 

  

Ваш депутат  

 

Людмила Костенко 
  



      ОСВІТА 

Потреби Оболоні в ремонті будинків та закладів освіти не 
співрозмірні з бюджетними коштами які щороку виділяються на район. За 
таких умов, одним із ключових принципів в  бюджетній політиці є принцип 
пріоритетності. Відповідно до цього принципу районна влада спільно з 
депутатами щороку визначає пріоритетні напрями бюджетного 
фінансування. Традиційно, самим пріоритетним напрямком залишається 
освіта. 

Починаючи з 2016 року пріоритетним було та залишається 
питання ліквідації аварійного стану дитячих садочків шляхом проведення 
термосанації. Окремими пріоритетами в 2016 році було підвищення 
якості харчування дітей в садочках шляхом ремонту приміщень та 
оновлення обладнання харчоблоків. В 2017 році ліквідація аварійного 
стану санвузлів та інженерних мереж, а також ремонти в групах. 

За три крайні роки нам вдалося багато, але далеко не все.  Ми 
провели капітальні ремонти у більшості учбових закладів - утеплювали 
фасади, ремонтували дахи, міняли вікна на енергоефективні (акцент 
робився на місця з найбільшими тепловтратами). Завдяки проведеним 
заходам в минуле назавжди відійшла ганебна практика, коли діти взимку 
проводили навчання в класах у верхньому одязі. 

Ми з оптимізмом дивимось у майбутнє, на черзі забезпечення 
шкіл сучасним комп'ютерним обладнанням, інтерактивними дошками, 
підвищення рівня безпеки навчальних закладів шляхом забезпечення 
закладів фізичною охороною та сучасними засобами охорони 
(професійними охоронцями, камерами відеоспостереження, тривожними 
кнопками, турнікетами тощо). 
 

 

 

 

 

 

Дошкільні навчальні заклади 

 
 
 
 
Загальноосвітні навчальні заклади 
 

Види робіт: Кошторис: 

Нові енергоефективні вікна 2 039 100 гривень 

Ремонт фасадів 6 517 500 гривень 

Ремонт у приміщеннях 696 500 гривень 

Ремонт ігрових та спортивних 
майданчиків 716 200 гривень 

Ремонт огорож, створення без 
бар’єрного середовища, 
благоустрій території 2 477 600 гривень 

Загалом       12 446 900 гривень 

 
 

Вид робіт: Кошторис: 

Встановлення 
енергоефективних 
вікон 

490700 гривень 

Теплосанація 
будівель 

2 990 700 гривень 

Харчоблоки та 
їдальні 

770 100 гривень 

Благоустрій території 400 000 гривень 

Загалом  4 651 500 гривень 



Київ спортивна столиця!  
В моєму найулюбленішому для бігових тренувань місці - у парку 

«Наталка», встановлено найбільший в Європі воркаут. Безкоштовний спорт 
доступний кожному - під таким гаслом реалізується ініціатива мера з 
встановлення воркаутів в кожному дворі. Ми створюємо умови для того, щоб 
кияни долучалися до культури спорту.  Я мрію щоби наші діти проводили час 
на спортивних майданчиках або в спортивній секції серед однолітків, а не за 
комп'ютерними іграми.  
  
 
 
 
 
 
 
 

Районні чемпіонати стають всеукраїнськими. 
У відкритому чемпіонаті Оболонського району з гімнастики «KIEV 

SPRING CUP» прийняли участь більше 400 спортсменів зі всієї України. Така 
популярність означає, що у розвитку (хоча більш правильне слово — 
відновленні) спорту ми рухаємось у правильному напрямку.  
  

Конкурс дитячих малюнків. 
Сучасні батьки більше уваги приділяють домашнім справам ніж своїм 

дітям. На жаль, часто дітей виховує смартфон або планшет, а не батько чи 
матір. Для того, щоб хоч якось змінити стан речей вже третій рік я продовжу 
конкурс малюнків у садочках Оболоні. Моя мета – щоб діти та батьки провели 
хоч трішки часу разом. Щорічно я з захватом переглядаю малюнки більш як 1 
000 діточок з 25 садочків Оболоні. Хто знає, можливо серед цих малюнків є 
роботи майбутніх Пікассо, Пимоненка та Мурашко. 
 

 

 

 

 

 

ЖКГ 

В житлово-комунальному господарстві є дві невідворотні сили, які 
здається неможливо зупинити - це ріст вартості комунальних послуг та 
фізичний знос житлового фонду. Однак, нам точно під силу скоротити витрати 
на комунальні послуги шляхом підвищення енергоефективності та 
уповільнити  фізичний знос шляхом капітальних ремонтів житлових будинків. 
Саме ремонт житлових будинків є ключовим завданням серед доручень 
виборців. Вже третій рік поспіль я послідовно виконую ці завдання. 

Ми не починаємо ремонти будинків з фарбування під’їздів - робіт 
необхідних, але не першочергових. Натомість, ми розпочали з вирішення 
аварійних ситуацій - замінювали покриття дахів, перекладали інженерні 
мережі та проводили ремонти електрощитових. 

Наступним етапом є впровадження енергоефективних заходів у 
будинках - заміна вікон у під’їздах на енергоефективні, встановлення дверей 
у холодних переходах будинку, герметизація міжпанельних стиків тощо. 
Тільки завдяки цим заходам температура у квартирах взимку піднімається на 
кілька градусів, а споживання теплової енергії скорочується. В цьому сенсі 
показовим був 2017 рік - протягом якого було встановлено енергоефективні 
вікна у кожному будинку мого округу. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид робіт Кошторис 

Ремонт покрівлі 3 249000 

Ремонт інженерних мереж 7 813100 

Заміна вікон 2 338000 

Ремонт сходових клітин 2 329500 

Ремонт фасаду 486200 

Ремонт зливостічних мереж 173000 

            Загалом  16 388 800 



Охорона здоров'я  
В 2018 роців Україні розпочалась медична реформа. Як будь-які зміни 

це досить болючий процес з віддаленим в часі позитивним результатом. 
Однак, медичну реформу локального масштабу на Оболоні розпочато 
раніше, а результати її можна побачити вже сьогодні. 

  
     Що зроблено: 

 
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1, вул. Богатирська, 30 
Капітальний ремонт приміщень по перетворенню закладу у лікарню інтенсивного 

лікування 
Капітальний ремонт приміщень Центру орфанних захворювань                
Капітальний ремонт харчоблоку з заміною обладнання  
Встановлення автономних джерел електропостачання (термосанація) 
Капітальний ремонт каналізаційно-насосної станції 
Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації 

Київська міська клінічна шкірно-венерологічна лікарня на вул. 
Богатирська 32 

Капітальний ремонт приміщень амбулаторної мобільної бригади   
Капітальний ремонт приміщень (створення центру поліативної  та хосписної 

допомоги дітям) 

  
Поліклініка на вул. Йорданська, 26 
Капітальний ремонт приміщень 
Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП та каналізації) 

 
Поліклініка на вул. Маршала Тимошенка,14 
Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду 
Заміна пасажирського ліфта 
Капітальний ремонт приміщень     
Капітальний ремонт вентиляційних систем 
Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП та каналізації) 

 
Поліклініка на вул. Північна,4А 
Бактеріологічна лабораторія 
Капітальний ремонт приміщень 
Капітальний ремонт вентиляційних систем 
Капітальний ремонт інженерних мереж (ЦО, ГВП, ХВП та каналізації) 
Реконструкція покрівлі та утеплення фасаду    

  
Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини 

на просп. Героїв Сталінграда,16 
Встановлення автономного джерела електропостачання 
Реконструкція будівель 
Капітальний ремонт харчоблоку   
Капітальний ремонт системи пожежогасіння та автоматичної пожежної 

сигналізації 
Капітальний ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День сусіда 

В цьому році Київ вперше офіційно святкуватиме День сусіда. За цією 
простою назвою ховається дуже серйозна мета - подолати відособленість 
мешканців великих міст. Вперше на цей феномен звернули психологи, які 
виявили, що містяни відчувають себе одинокими попри наявність великої 
кількості сусідів. Як стверджують вчені, у такого явища негативні наслідки для 
здоров'я: підвищується ризик серцево-судинних захворювань, погіршується 
імунітет. 

Одним з перших побороти це явище вирішив француз Антанасе 
Перифан. У 1999 році він організував перше святкування Дня сусіда і зібрав 
майже 10 000 жителів з майже 800 будинків. Вже через рік свято стало 
офіційним та міжнародним. Сьогодні День сусіда святкують в 49 країнах. 

  Через 10 років з моменту заснування, Київ приєднався до сім'ї міст які 
святкують День сусіда. Це стало можливо завдяки мешканці Оболоні – 
Катерині Турецькій,  яка надихнула своїх сусідів на проведення цього заходу 
в дворі свого будинку на просп. Героїв Сталінграда, 13-А в 2017 році. Захід 
виявився настільки ефективним, що мешканці проводять його декілька разів 
на рік. Результатом є налагодження добросусідських відносин, а також 
покращення благоустрою будинку (мешканці власними силами проводять 
озеленення прибудинкової території та побудували дитячий майданчик). 

В 2018 році ми підготували проект рішення за яким День сусіда став 
офіційним заходом, який будуть проводити на всій території міста Києва. Я 
переконана, що тільки тоді, коли ми усвідомимо своєю власністю не тільки 
квартиру, а й під’їзд, будинок, весь двір, тоді життя в містах стане 
комфортнішим. А першим кроком до усвідомлення цього повинно стати 
налагодження добросусідських відносин. 

 

Скажіть сусідам привіт! 
 

 

 

 

 

Сортування сміття у школах. 

У 2018 році я ініціювала проект «Kyiv School Recycling» у школах 
Оболоні. 

Він направлений на формування свідомого, правильного ставлення 
учнів та педагогів до сортування відходів. 

Дітям проводять лекції та майстер-класи, навчають сприймати 
відходи як вторсировину, яка може бути використана в подальшому. У школах 
встановлюють спеціальні контейнери для роздільного збору вторинних 
ресурсів - пластику, паперу, скла та харчових залишків. Згодом спеціалізовані 
організації вивозять та переробляють їх, а школа отримує дохід. 

Кінцева сума залежить від ентузіазму самих школярів (в середньому 
від 600 до 7000 грн.), а як витрачати зароблені кошти буде вирішувати 
шкільне самоврядування.  

Позитивні результати Оболонського району дало поштовх школам 
інших районів міста перейняти практику роздільного збору відходів. Однак 
найкращим в цьому проекті є те, що наші діти формують корисні звички. 
 

Легені Оболоні 

У нас одна планета і тому питання екологічного благополуччя - це 
питання виживання людства. Ми повинні не тільки зберегти природні блага, а 
й примножувати їх.  

З глибоким розумінням цього факту, я поставила собі за мету зробити 
Оболонь зеленішою. Я роблю все можливе, щоб кожний оболонець, не 
більше ніж за 15 хвилин, міг пішки дістатися до великої паркової зони 
відпочинку, а сквер був в кожному кварталі. Щороку на Оболоні з'являються 
не тільки нові сквери, а й нові парки. 

Першим масштабним проектом реалізованим на Оболоні став парк 
«Наталка», який з’явився завдяки активістам. Вони привернули до нього увагу 
Громади та влади. Сьогодні це парк європейського рівня із сучасним 
дизайном та розвиненою інфраструктурою - ігровими і спортивними 
майданчиками, пішохідними і вело доріжками. Була проведена (і 
продовжується) велика робота за результатами якої ми маємо не тільки 
зразок для інших парків міста, а й зразок ефективної співпраці влади та 
активістів. 



Іншим масштабним проектом є парк навколо озер Йорданське та 
Кирилівське. Статус парку цим територіям надано рішенням за моїм 
поданням. Громада активно приймає участь у всьому, що стосується долі 
парку. Ми вже провели два архітектурно-проектні семінари на яких розробили 
концепцію майбутнього парку. Разом з архітекторами обробили всі побажання 
мешканців та прописали технічне завдання для організації, яка розробляє 
проект парку. 

  

  

Провели велика яблуневу толоку. 

Великою її зробила кількість учасників (понад 300), а яблуневою – сто 
яблунь, які ми висадили у новому парку навколо озер Йорданське та 
Кирилівське. 

Яблуні були висаджені на місці де Київавтодор скидав сніг з 
автомобільних доріг.  Танучи сніг забруднював озеро шкідливими 
речовинами. Посадивши дерева ми унеможливили скид снігу на березі озера.  

Ми переконані, що перші сто дерев вже покращили екологічну 
ситуацію,  а в далекій перспективі стануть природним бар’єром для 
вихлопних газів із завантаженого автомобілями проспекту Степана Бандери. 

А під час цвітіння, це буде одне з найкрасивіших місць міста для того, 
щоб зробити романтичне селфі! 
 

Робота у КМР  

 

Приймала участь у роботі дорадчих органів: 

Голова робочої групи з питань діяльності територіального медичного 
об’єднання «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ » у місті Києві»  

Голова конкурсної комісії з відбору керівників дошкільних навчальних 
закладів міста Києва. 

Член секції з опрацювання плану заходів Стратегії розвитку міста 
Києва до 2025 року. 

Член конкурсної комісії міського конкурсу проектів «Громадська 
перспектива: прозора влада та активна громада». 

Член конкурсної комісії  міського конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування. 

Член конкурсної комісії конкурсу проектів з реалізації 
енергоефективних заходів у будинках ОСББ/ЖБК. 

 

Автор рішень Київської міської ради: 

Рішення Київської міської ради №256/6307 від 06.12.2018 (Про 
започаткування в місті Києві щорічного святкового заходу «День сусіда») 

Рішення Київської міської ради №493/6544 від 20.12.2018 (Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на вул. 
Богатирській, 2 в Оболонському районі міста Києва) 

Рішення Київської міської ради №498/6549 від 20.12.2018 (Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на вул. 
Богатирській, 6/1 в Оболонському районі міста Києва ) 

Рішення Київської міської ради №492/6543 від 20.12.2018 (Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована біля житлових 
будинків №14 та №18 на вул. Богатирській в Оболонському районі міста 
Києва) 

Рішення Київської міської ради №495/6546 від 20.12.2018 (Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на вул. Героїв 
Дніпра, 16-Б в Оболонському районі міста Києва) 

Рішення Київської міської ради №491/6542 від 20.12.2018 (Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована біля будинків №4 
та №12/10 на вул. Зої Гайдай в Оболонському районі міста Києва) 

Рішення Київської міської ради№494/6545 від 20.12.2018  (Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована на вул. Героїв 
Дніпра, 1 в Оболонському районі міста Києва) 

Рішення Київської міської ради №497/6548 від 20.12.2018 (Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між житловими 
будинками № 3, 3-А на вул. Зої Гайдай та житловим будинком № 2-А на вул. 
Богатирській в Оболонському районі міста Києва) 

Рішення Київської міської ради №496/6547 від 20.12.2018 (Про 
надання статусу скверу земельній ділянці, що розташована між житловими 



будинками №8 та №10 на вул. Богатирській в Оболонському районі міста 
Києва) 

Рішення №718/2880 (Про звернення Київської міської ради до 
Верховної Ради України стосовно необхідності прийняття Закону України 
"Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 
стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами") 

Рішення №243/243 (Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
вул. Героїв Дніпра, 35 в Оболонському районі м. Києва) 

Рішення №343/343 (Про надання статусу скверу земельній ділянці на 
вул. Зої Гайдай, 7 в Оболонському районі м. Києва ) 

Рішення №137/137 (Про надання статусу скверу земельним ділянкам 
на вул. Північній вздовж будинків № 2-в-46 та на алеї між будинком № 58 на 
просп. Героїв Сталінграда та будинком № 31 на вул. Прирічній в 
Оболонському районі міста Києва) 

Проект рішення Київської міської ради №584 (Про створення парку 
відпочинку "Опечень" в Оболонському районі міста Києва) 

Проект рішення Київської міської ради №380 (Про створення парку 
відпочинку "Опечень" в Оболонському районі міста Києва) 

Проект рішення Київської міської ради №4452 (Про організаційно-
правові заходи щодо припинення будівництва торгово-розважального 
комплексу на перетині просп. Оболонського та Героїв Дніпра в Оболонському 
районі міста Києва) 

Проект рішення Київської міської ради №915 (Про створення парку 
відпочинку на земельній ділянці на вул. Прирічній в Оболонському районі 
міста Києва) 

 

Відвідування Бюджетної комісії у 2018 році 

43 з 56 

Відвідування сесій у 2018 році 

97 з 99  
 

 

 

Вдячна кожному хто доклав зусиль до 
цього звіту: людям, які довірили сокровенну 
проблему в приватній бесіді на особистому 
прийомі, тим хто привернув увагу до проблем 
свого будинку на моїй сторінці в мережі 
Інтернет, батькам, які допомагають виявити 
будь-який недолік в школі чи садочку, всім хто 
підтримує чи критикує. 

 

За останній рік я зустріла багато мужніх людей - одиноких літніх, які 
живуть з вірою у майбутнє, людей, які втратили роботу у розквіті сил, але 
знайшли нові можливості, молодих людей, які втратили друзів дитинства на 
фронті, але здобули незалежність.    

  

Подяка всім хто не втрачає надію! 
 

 


