
ЗВІТ 
        депутата Київської міської ради 

       Вадима Онуфрійчука 

 

На виконання Ваших наказів, мною були внесені 

пропозиції до «Програми економічного і соціального 

розвитку  м. Києва на 2019 рік», в межах якої було виділено 

фінансування  на проведення капітальних ремонтних робіт у 

моєму виборчому окрузі. 

В 2019 році  виконано:  
1. Капітальний та частковий ремонт 

асфальтового покриття проїздної 

частини і тротуарів за адресами: по вул. Бальзака, № 26; вул. 

Драйзера, №№ 16, 18, 20А; Алея від вул. Драйзера, 26, до вул. 

Беретті, 5 вул. Арх. Ніколаєва №№ 15, 15-А, 15Б; просп.                    

В. Маяковського  № 21А, 21Б, проїжджа частина між просп. 

В.Маяковського, 15 та просп. В.Маяковського, 17, заїзд від просп. 

В. Маяковського до просп. В. Маяковського, 23 включно вул. 

В.Беретті, 5.  

2. Роботи по заміні старих вікон на 

металопластикові  енергозберігаючі склопакети  на 

міжсходових клітинах за адресами: вул. Т. Драйзера № 16, 

просп. В.Маяковського №№ 17Б, 17В, 25, 35, 37, 37А. 

3. Здійснено  ремонт електрощитової за адресою: вул. 

Бальзака, 26А (3 під). 

4. Проведено ремонт покрівель за адресами вул. В.Беретті, 3 та 

просп. В. Маяковського, 41/1.  

5. Виконані  ремонти  сходових клітин за адресами: вул. Арх. 

Ніколаєва  № 13 (2 під), просп. В. Маяковского, 11А/2 (4, 5 під); 

вул. Т. Драйзера, 18 (2 під).                   

6. На прохання мешканців 

здійснено заміну поштових 

скриньок за адресами: вул. Бальзака, 26А  (4 під.), вул. 

Арх. Ніколаєва № 13 (1під.) просп. В. Маяковського, 11А/2 

(4, 5під).  

7. Облаштовано пандуси за адресами: вул. Арх. Ніколаєва 

№№ 5, 17, пр. В. Маяковського, 37А (2 під.), вул. Т. Драйзера, 26 (2 під.). 

Для створення сприятливих умов і популяризації спорту та здорового способу життя серед 

молоді Деснянського району, за моїм поданням, були облаштовані спортивні комплекси 

«Воркаут» на прибудинкових територіях будинків за адресами:  вул. О. Бальзака, 20, вул. 

Арх. Ніколаєва, 11, вул. Т.Драйзера №№ 

14/33,20А. 

Дитячий 

майданчик -   

вул. О. Бальзака, 

16-16А. 
 

 

 

 



 

У закладах освіти виділені кошти на: ремонт тіньових навісів – ДНЗ №№,768,769; 

відновлення груп  ДНЗ № 784; капітальний ремонт харчоблоків ДНЗ  № 769, ведуться 

роботи по ремонту будівлі та відновленню груп – ДНЗ № 742, заміна вікон СЗШ №№ 249, 

259, 270 – частково. 

    Продовженням моїх громадських проектів на базі СЗШ № 259 «Спортивне містечко» та 

«Футбольне поле» (перше в нашому районі зі штучним покриттям, розміром 60х40  кв.м),  

які я виборов завдяки підтримці громадськості та реалізував у 2018 році, стали роботи з 

облаштування на ділянці скейтпарку унікального в Україні памптреку, а також мануал-

боксу. Нагадаю, що й сам скейтпарк є, сам по собі, першою такою спорудою у нас в районі!   

ПРОЕКТИ: «ФУТБОЛЬНЕ ПОЛЕ» та «СПОРТИВНЕ МІСТЕЧКО» 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

 

У 2017 році, враховуючи ваші звернення, було надано статус скверу земельній ділянці, яка 

розташована по вул. О.Бальзака №№ 12, 14. Роботи з облаштування скверу були завершені у 

2019 році. 

            

               

              Телефони громадської приймальні депутата  Вадима Онуфрійчука:  

                

         099-294-49-14 (МТС); 097-534-81-35 (Київстар); 063-213-87-25 (Лайф) 


