




Програма соціально-економічного розвитку 

м. Києва в 2019 році 
Основні напрямки діяльності на окрузі 46:

Освіта  - 20 350 000 грн.ЖКГ – 14 910 000 грн.

Медицина  – 112 135 000 грн. Парки, сквери – 36 819 700 грн.



Заміна вікон на сучасні металопластикові: 

114 під'їздів, 39 житлових будинків,

площа  близько 1500 м2

Вартість робіт: 5 350 000 грн. 

• вул. Курнатовського,  2-А ( 3 під'їзд)

• вул. Курнатовського, 3 (3,4,5,6 під'їзди)

• вул. Курнатовського, 4 (5,6,7 під'їзди)

• вул. Курнатовського, 4-А (1,2,3 під'їзди)

• вул. Курнатовського, 4-Б (2,3,4 під'їзди)

• вул. Курнатовського, 5-Б (1,2,4,6 під'їзди)

• вул. Курнатовського, 6-Б (однопідїздний)

• вул. Курнатовського, 11 (3,4,6,10 під'їзди)

• вул. Курнатовського, 11Б (5 під'їзд)

• вул. П. Запорожця, 5 (1,2,4 під'їзди)

• вул. П. Запорожца, 5 А (4 під'їзд)

• вул. П. Запоржця, 6 (4 під'їзд)

• вул. П. Запорожця, 7-А (3,4,5 під'їзди)

• вул. П. Запорожця, 8 (1,2,3,4 під'їзди)

• вул. П. Запорожця, 8-Б (2,4 під'їзди)

• вул. П. Запорожця, 9 (1,2,4 під'їзди) 

• вул. П. Запорожця,11 (5 під'їзд) 

• вул. П. Запорожця, 11-Б (3,5 під'їзди)

• вул. П. Запорожця, 11-В (1,6 під'їзди)

• вул. П. Запорожця, 12 (2,4,6 під'їзди)



• вул. П. Запоржця, 14-А (1,2,3,4 під'їзди)

• вул. П. Запорожця, 17 (1,2,3,4 під'їзди)

• вул. П. Запорожця, 18 (3,4 під'їзди)

• вул. П. Запорожця, 19 (1,2,3,4,5,6 під'їзди)

• бул. Перова, 10 (1,2,3,4 під'їзди)

• бул. Перова, 16-В (1,2,3,4,5,6 під'їзди)

• бул. Перова, 16-Г (3,8 під'їзди)

• бул. Перова, 24 (2,3 під'їзди)

• бул. Перова, 24-А (1 під'їзд)

• бул. Перова, 24-Б (1,2,4 під'їзди)

• бул. Перова, 30 (1,2,3,4,6 під'їзди)

• бул. Перова, 30-А (6 під'їзд)

• бул. Перова, 30-Б (1,5,6 під'їзди)

• вул. С. Стальського, 6 (3,4,5,6,7,8 під'їзди)

• вул. С. Стальського, 10 (1 під'їзд)

• вул. С. Стальського, 14-Б (2 під'їзд)

• вул. С. Стальського, 16-А (3,4,5 під'їзди)

• вул. С. Стальського, 18-А (3 під'їзд) 

• вул. С. Стальського, 28-А (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 під'їзди)



Капітальний ремонт міжквартальних проїздів

та прибудинкових територій житлової забудови:

площа близько 6000 м2

Вартість робіт: 3 710 000 грн. 

 вул. П. Запорожця, 9-А

 вул. П. Запорожця, 3 – бул. Перова, 22

 проспект А. Навої, 57-59 

 бул. Перова, 16-В

 бул. Перова, 16-Б 

 вул. С. Стальського, 4 

 бул. Перова, 12/92 - проспект 
А. Навої, 90

 вул. С. Стальського, 20 - вул. 
Курнатовського,  11 

 вул. Курнатовського, 2-А 



Проектні роботи з реконструкції/заміни ліфтів:

4 житлові будинки

Вартість робіт: 3 850 000 грн.

 вул. Стальського, 6-А

 вул. П. Запорожця, 13-Б 

 вул. П. Запорожця, 14/3

 вул. П. Запорожця, 9-Б 



Реконструкція хлорного господарства Деснянської 

водопровідної станції

Вартість робіт: 16 537 706 грн.

 просп. Алішера Навої, 1



Капітальний ремонт електомереж/

електрощитових: 

4 житлові будинки 

 вул. П. Запорожця, 7

 бул. Перова, 26-Б

 бул. Перова, 30-А

 вул. С. Стальського, 20



Капітальний ремонт інженерних мереж: 

2 житлові будинки 

 вул. П. Запорожця, 10  бул. Перова, 26



Встановлено 5 спортивних майданчиків «Workout»:

вул. Запорожця, 4, вул. Запорожця, 13, бул. Перова, 10,

вул. Курнатовського, 5-Б, вул. Стальського, 30



Встановлено 

3 ігрові дитячі майданчики

 вул. П. Запорожця, 6  вул. Курнатовського, 5-А  Перова, 16-Б



 ДНЗ №461, вул. А. Навої, 78-А

 ДНЗ №473, вул. П. Запорожця, 13-А

 ДНЗ №655, вул. Курнатовського, 4-В

 ДНЗ №433 «Дивосвіт», вул. П. Запорожця, 8-А

 СЗШ №4, вул. С. Стальського,  26-А

 СЗШ №201, бул. Перова, 14-А

ОСВІТА

Капітальний ремонт, заміна вікон

Площа близько 500 м2

Вартість робіт: 1 700 000 грн. 



ОСВІТА

Капітальний ремонт приміщень

Вартість робіт: 750 000 грн. 

 СЗШ №98, вул. І. Микитенка,  7

(ремонт холу, 3й поверх)

 ДНЗ №381, вул. С. Стальського, 10-А

(капітальний ремонт туалетних кімнат)



ОСВІТА

Капітальний ремонт покрівлі, площа близько 1600 м2

Вартість робіт: 550 000 грн. 

 СЗШ № 158, вул. С. Стальського, 12

 СЗШ № 201, бул. Перова, 14-А



Реконструкція стадіону на території школи №4

вул. Стальського, 26-А

Вартість робіт: 9 700 000 грн. 



Реконструкція стадіону на території школи №201

бул. Перова, 14-А

Вартість робіт: 7 650 000 грн. 



Тривають роботи з капітального ремонту скверу площею 0,96 га від 
будівлі школи №4 на вул. Стальського, 26-А та вздовж будинків 4А, 

2Б, 2А, 2 на вул. Курнатовського

Вартість робіт: 4 821 400 грн.



Встановлено сучасний ігровий дитячий майданчик

Розроблено проект капітального ремонту парку Аврора

Вартість робіт: 3 086 900 грн.



Завершено другу чергу капітального ремонту 

парку Перемога

Вартість робіт: 28 911 400 грн.



Медицина

Київська міська дитяча клінічна лікарня №2

Вартість робіт: 16 140 389 грн.

термосанація будівлі, заміна вікон, ремонт покрівлі та першого поверху, 
приймального відділення, травмпункту, лабораторій, адмінприміщень, ЦСО, 

облаштовано новий дитячий майданчик





Медицина

Міська клінічна лікарня №3 

Вартість робіт: 85 108 285 грн.

Капітальний ремонт приміщень  приймального та 

центрального стерилізаційного відділень, 

операційного блоку та відділення анестезіології, 

ремонт будівель головного корпусу із заміною 

вікон на металопластикові, ремонт 

терапевтичного корпусу, ремонт пральні із 

заміною обладнання, реконструкція кисневої 

мережі лікарні, монтаж системи пожежної 

сигналізації тощо.



Медицина

Пологовий будинок №6

Вартість робіт: 10 888 000 грн.

термосанація будівлі, заміна вікон на металопластикові, встановлено нове сучасне
обладнання: рентген та УЗІ апарати



Громадські проекти бюджету участі

1 331 000 грн. 

 № 355

Дитячий майданчик  

«Зірочка» ЗДО №473

Автор проекту: 

А. Кононенко

 №546

«Чисте довкілля та зона 

відпочинку Воскресенки»

Автор проекту: Л. Кузьменко 

(співавтори О. Рогован та 

О. Самойленко)



Громадські проекти бюджету участі

 №340
«Дітям школи № 98 -

сучасний ігровий
майданчик»

Автор проекту: 
О. Яблонська

 №430 
«Облаштування зони
відпочинку для людей 

похилого віку»
Автор проекту: 

А. Зуєва



Депутатський фонд

Громада + Депутат = Результат

Закуплено та передано мешканцям будівельні матеріали 

для ремонту 12 під'їздів 



Депутатський фонд

 До свята Великодня роздано 800
пасхальних кексів людям похилого віку.

 Матеріальну допомогу з депутатського
фонду отримали 86 киян.

 Першокласники шкіл №4, 158 та 201
отримали 300 подарунків на День
Знань.

 Вихованці дитячих садочків №453, 655,
473, 433 та 381 отримали 1000
подарунків до Дня Святого Миколая.

 Закуплено та передано 47 нових
комплектів парт школам № 201, 4, 158.



Депутатський фонд

 Закуплено та передано 14 шаф дитячому садочку № 655.

 Закуплено та передано 47 стільчиків, 6 шаф та 4 лави
дитячому садочку № 433 «Дивосвіт».

 Закуплено та передано 15 шаф та стінку дитячому
садочку № 453.

 Закуплено та передано 10 двоярусних ліжок дитячому
садочку № 473.

 Закуплено та передано 5 шаф, 2 антресолі, кутовий
елемент, пенал, будівельні матеріали школі № 158.

 Поштові скриньки замінено в 29 під'їздах житлових
будинків.



Депутатський фонд

закуплено 10 студійних мольбертів для вихованців дитячого гуртка «Книжкові
Акварелі», який працює на базі бібліотеки ім. К.Симонова, а також подарунки дітям

до дня Святого Миколая



Депутатська діяльність

Свята на Воскресенці 

Організація та проведення свята Покрови, Дня Козацтва та 
Захисника України в парку Аврора



Депутатська діяльність

Проведення флешмобу до Дня Конституції  в парку  «Аврора»



Депутатська діяльність

Проведено толоки з мешканцями



Депутатська діяльність

чемпіонат Дніпровської аматорської футбольної ліги з міні-футболу
на території школи №98



Депутатська діяльність

Організація  та проведення щорічного конкурсу малюнку серед учнів шкіл 4, 98, 158 та 201



Депутатська діяльність

Організація та проведення святкових заходів (майстр-класу) до Дня 

захисника України



Депутатська діяльність

Підтримка закладів освіти, участь у заходах



Депутатська діяльність

Вшанування ветеранів району та проведення зустрічей з 
громадськістю



Двері моєї приймальні

завжди відкриті 

для Вас!




