
ЗВІТ 

про роботу депутата Київської міської ради 8-го скликання  

по 31-му виборчому округу з листопада 2015 по жовтень 2020 

Юрія ЗУБКА  
 

До складу округу входить 49 багатоквартирних будинків, 5 дошкільних 

навчальних закладів та 3 загальноосвітні середні школи. 

 

 РОБОТА У КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ 

 Займає активну позицію, забезпечує супроводження у постійних 

комісіях та внесення на розгляд сесій Київської міської ради проектів 

рішень, закликає депутатів до позитивного голосування та голосує за 

прийняття рішень Київради з питань розвитку міста Києва та 

Деснянського району. Зокрема, за: 

 капітальний ремонт закладу дошкільної освіти № 782 (вул. Сержа 

Лифаря, 16-А); 

 будівництво школи на 36 класів у 20-му мікрорайоні; 

 реконструкцію транспортних розв’язок: 

- на перехресті вулиць Каштанова - Бальзака з влаштуванням 

двостороннього руху по вул. Бальзака; 

- на просп. Шухевича – вул. Бальзака з організацією додаткових з’їздів 

на просп. Шухевича; 

- реконструкція вул. Кіото з організацією додаткових в'їздів та виїздів з 

вул. Братиславської;  

 реконструкцію паркових зон: 

- парку з водними об'єктами «Мій парк» (вздовж просп. Шухевича між 

просп. Маяковського та вул. Бальзака); 

- парку "Муромець"; 

- паркової зони та пам`ятного знаку пам`яті жертв Чорнобиля у 

четвертому мікрорайоні; 

 рішення Київської міської ради щодо створення скверів по вул. 

Закревського, 33-35-37 та по просп. Маяковського між будинками № 

№ 20 та 22-А; 

 капітальний ремонт Вигурівського бульвару; 

 благоустрій зони відпочинку «Троєщина» (з облаштуванням на 

пляжній зоні волейбольних полів) та пляжу «Чорторий»; 

 капітальний ремонт бібліотеки № 115 (вул. Бальзака, 28) та 

створення на її базі бібліохабу (BiblioHub); 

 реконструкцію нежитлових приміщень на вул. Будищанська, 3 та 

вул.Закревського, 101-А (проект рішення) для облаштування 

амбулаторій загальної практики сімейної медицини; 

 рішення Київради «Про відзначення 30-річчя з дня  виведення військ 

з Афганістану»; 
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 проект рішення Київради щодо обмеження та умов діяльності закладів 

для проведення азартних ігор на території міста Києва, який 

передбачає заборону у спальних районах столиці створення 

гральних закладів. 
 

 Ініціював та вирішив питання щодо: 

 реконструкції Центрального стадіону Деснянського району зі 

штучним покриттям на вул. Драйзера, 2Б; 

 будівництва багатофункціонального спортивного комплексу з 

Льодовою ареною на  розі вулиць Милославської та Закревського;  

 будівництва багатопрофільної лікарні з пологовим відділенням (на 

перетині вулиць Милославської та Закревського). 

 

   Опікувався питаннями: 

 будівництва житлового будинку на перетині вулиць Шолом-

Алейхема та Мілютенка для відселення мешканців аварійного 

будинку по вул. Мілютенка, 23; 

 виділення коштів на будівництво прибудови актової зали до Школи 

мистецтв  Деснянського району імені Леонтовича з  реконструкцією  

існуючої будівлі  на вул. Закревського, 43-А. 

 

Для вирішення житлово-комунальних та соціальних питань 

мешканців округу за моїми пропозиціями, включеними до Програм 

економічного і соціального розвитку міста Києва у 2016 – 2020 роках, та за 

рахунок залучених ресурсів, виконано: 

 

 У СФЕРІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

 Здійснено ремонт 30 000 квадратних метрів асфальтного покриття 

міжквартальних проїздів та прибудинкових територій. 

 Встановлено металопластикові вікна у місцях загального 

користування 46 будинків (94%) площею понад 2 000 квадратних 

метрів. 

 Відремонтовані покрівлі житлових будинків загальною площею 8 000 

квадратних метрів.   
 Утеплені торцеві фасади  будинків загальною площею 12 000 кв. м.  

 Відремонтовано 5 000 квадратних метрів сходових клітин у 

житлових будинках.  

 Здійснено: 

 ремонт електричних та інженерних мереж (ГВП, ХВП, ЦО, 

каналізація) у 22 житлових будинках;  

 капітальний ремонт двох зливоприймальних систем будинку № 

37 по вул. Миколи Закревського;  
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 облаштування пішохідних доріжок вздовж Центральної 

спортивної арени Деснянського району (вул. Теодора Драйзера, 2-Б) 

та будинків №№ 30, 30-А по просп. Маяковського. 

 Відремонтовані вхідні групи у 17 житлових будинках. 

 Встановлено 23 прибудинкові огорожі. 

 Замінено та відремонтовано ліфти у 13 будинках.  

 У 13 будинках встановлено 300 поштових скриньок. 
 На дитячих майданчиках демонтовано 20 бетонних конструкцій, які   

несли небезпеку для життя і здоров`я дітей. 

  
 

 У НАДАННІ ДОПОМОГИ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ 

 

 Відремонтовані:  
o харчоблоки ДНЗ-745, ДНЗ-753, ДНЗ-757;  

o місця загального користування ДНЗ-689, ДНЗ-690, ДНЗ-745;  

o пральні ДНЗ-689 та ДНЗ-690;  

o покрівлі ДНЗ-689, СЗШ-247, СЗШ-248 та Школи мистецтв     

Деснянського району імені Леонтовича; 

o спортивна зала та стеля в їдальні  СЗШ-238; 

o сходові клітини, приміщення та вхідна група будівлі ДНЗ-753; 

o вхідна група будівлі СЗШ-247. 

 Встановлені металопластикові вікна: 
o ДНЗ-689, ДНЗ-690, ДНЗ-745, ДНЗ-757; 

o СЗШ-238, СЗШ-247, СЗШ-248. 

 Облаштовано футбольно-гандбольний майданчик зі штучним  

покриттям (20х40 м) СЗШ-247. 

 Відновлені футбольні поля СЗШ-238, СЗШ-247, СЗШ-248.  

 Встановлено огорожу у Школі мистецтв Деснянського району імені 

Леонтовича. 

 Придбано та передано:  
o ДНЗ-690 – столи та стільці для дітей, лампи денного світла,      

змішувачі води (встановлено); 

o ДНЗ-757 – 4 батареї опалення, 15 дитячих матраців, шпалери, клей, 

фарбу, штукатурку, кухонні меблі; 

o СЗШ-247 – металопластикові вікна та встановлено їх у спортивній 

залі;  

o СЗШ-238 – комплект парт для молодшого класу, комп’ютерне 

обладнання; металопластикові віконні блоки та встановлено їх в їдальні; 

o СЗШ-238, СЗШ-247, СЗШ-248 – звукове обладнання.  

 

   

 У СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТАХ 
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 Реконструйовано Центральний стадіон Деснянського району по вул. 

Драйзера, 2-Б та забезпечено безкоштовний доступ усіх бажаючих до 

занять фізичною культурою і спортом. 

 На розгляд Київської міської ради внесено проект рішення щодо 

врегулювання питань розміщення та діяльності закладів для 

проведення азартних ігор на території міста Києва, який передбачає 

заборону у спальних районах столиці створення гральних закладів. 

 Створено та облаштовано сквери по вул. Закревського, 33-35-37 та по 

просп. Маяковського між будинками № № 20 та 22-А. 

 Встановлено 18 нових дитячих (ігрових) майданчиків.  

 Облаштовано 15 нових спортивних майданчиків.  

 Реконструйовано 5 прибудинкових спортивних (футбольних) 

майданчиків.  

 Відремонтовано залу з боротьби та допоміжні приміщення 

спортивного клубу «Олімпієць» (просп. Маковського, 26-А). 

 У житлових будинках замінено понад 1000 квадратних метрів  

лінолеумного покриття.  

 У 2018 році організовано і проведено найбільший за кількістю 

учасників (понад 400) забіг із собаками, який увійшов до Книги 

рекордів України.  

 Побудовано майданчик для вигулу собак на перетині вулиць Сержа 

Лифаря та Електротехнічної. 

 На майданчику для вигулу собак організовано і проведено відкриту 

сертифікатну виставку  собак всіх порід.   

 Проведено екологічний забіг (майже 100 учасників), за підсумками 

якого зібрано і вивезено понад 2 тонни сміття. 

 Придбано та передано: 

o будинку № 16/12 по просп. Володимира Маяковського – труби і 

комплектуючі вироби для ремонту системи холодного 

водопостачання;  

o ЦФЗН «Спорт для всіх» Деснянського району – 20 турнірних 

шахових комплектів та 12 електронних шахових годинників; 

o Центральній бібліотеці Деснянського району (вул. Драйзера, 6) – 

офісну техніку, 26 сучасних стільців та жалюзі;   

o дитячим футбольним клубам «Троєщина» та «ТАЙГЕРЗ» (Tigers) – 

спортивну форму та інвентар;  

o Житлово-експлуатаційній дільниці № 305 – матеріали, 

електроінструменти, господарський інвентар, комплекти 

інструментів (щорічно). 

 Завезено понад 300 тонн піску на майданчики дошкільних навчальних 

закладів та на дитячі майданчики житлових будинків, а також  250 тонн 

землі для облаштування прибудинкових територій.  

 Проведено 9 толок з благоустрою території округу. 

 

 У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИХ ПРОЕКТАХ 
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 У звітному періоді понад 1200 дітей та дорослих мешканців округу 

відвідали на благодійній основі Київський академічний театр ляльок, 

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, 

Національний академічний театр російської драми ім. Лесі Українки, 

Національний будинок органної та камерної музики України, Київську 

школу мистецтв № 3.  

 На базі Центральної районної бібліотеки ім. П.Загребельного створено 

аматорську студію-клуб хорового співу «ТРОЄЩИНА СПІВОЧА». 

 Організовано і проведено: 
o щорічні весняні та осінні фестивалі хорового співу «ТРОЄЩИНА 

СПІВОЧА» (понад 20 колективів та солістів, майже 250 учасників 

кожного фестивалю); 

o екскурсії до музеїв міста Києва, екскурсійні поїздки до 

Національного музею історії України у Другій світовій війні та 

Ландшафтного парку міста Буки (Київська область), в яких брали 

участь понад 300 жителів Деснянського району; 

o щорічні літературно-музичні вечори «Миру моїй Україні»; 

o низку щорічних новорічних дитячих свят, у яких брали участь 

понад 800 дітей; 

o щорічні свята Масляної на окрузі за участі майже 1600 громадян. 

 Забезпечено участь колективу «Калинонька» хорового клубу 

«Троєщина співоча» у всеукраїнських конкурсах «Мої роки - моє 

багатство», «З любов’ю до життя», на яких він ставав лауреатом у 2019 

році. 

 

 У СПОРТИВНО-МАСОВИХ ПРОЕКТАХ 

 

 Започатковані:  

o змагання із сімейного спорту «Тато, мама я – спортивна сім`я»      
на   базі СЗШ №№ 238, 247, 248, у яких кожного року брали участь 

понад 80 сімей (майже 300 осіб);  

o весняні та осінні футбольні турніри серед дворових команд 
«ТРОЄЩИНА COURTYARD CUP» та створеної Ліги дворового 

футболу за участі 42 команд та понад 400 футболістів у 4-х вікових 

групах (в т.ч. дорослих);  

o Зимова першість з футболу серед дворових команд «Ліга дворового 

футболу» Деснянського району за участі 16 команд та понад 200 

гравців; 

o чемпіонати з футболу до Дня Конституції «Кубок Конституції»       

(12 команд), до Дня захисника України «Кубок НЕПЕРЕМОЖНИХ» 

( 8 команд); 

o щорічні свята моржування та змагання із зимового плавання 
«МОРЖ– FEST» (понад 100 учасників); 
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o змагання з настільного тенісу для дітей та дорослих (на 

спортивному  майданчику  по  просп.  Володимира  Маяковського, 

30-А); 

o літні змагання з волейболу «Троєщина волейбольна» (на пляжі 

«Троєщина», річка Десенка);  

o шаховий турнір «Битва поколінь» серед шанувальників шахів      

віком від 6 до 90 років; 

o шахові змагання в школах №№ 238, 247, 248; 

 Організовано і проведено:  

o відкритий шаховий турнір Деснянського району, в якому брали 

участь понад 150 учасників. 

 Започатковане проведення:  
o безкоштовних тренувань для дітей та молоді на спортивному 

майданчику «STREET WORCOUT» (пр. Маяковського,  20-А); 

o щоденних безкоштовних тренувань з футболу для мешканців 

Троєщини на Центральній спортивній арені Деснянського району 

(вул. Теодора Драйзера, 2-Б);  

o тренувань у біговому клубі «Troyа run club». 

 Надано допомогу організаторам:  

o районних фіналів змагань із сімейного спорту «Тато, мама я – 

спортивна сім`я»; 

o міського щорічного чемпіонату з Айкідо на базі СЗШ-247; 

o фехтувального клубу «ВЕРШИНА» для участі у Всеукраїнських 

змаганнях з фехтування “ДИТЯЧА ЛІГА 10-13”; 

o футбольних змагань на кубок Лісового масиву; 

o відкритого районного чемпіонату з дзюдо; 

o відкритого чемпіонату Деснянського району з хортингу.  

 Понад 600 вболівальників округу відвідали матчі з футболу 

(єврокубок, чемпіонат України) та хокею (чемпіонат світу). 

 

 РОБОТА ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ 

 

 Протягом звітного періоду громадською приймальнею здійснено 

прийом  понад 4 000 мешканців Деснянського району. 

 Громадянам надано 977 юридичних консультацій.  

 Надано матеріальну допомогу 1300 мешканцям району. 

 Порушено майже 200 депутатських клопотань про часткову 

компенсацію витрат особам, які перебувають у складних життєвих 

обставинах (лікування, проведення операцій та придбання 

медикаментів).  

 Громадянам похилого віку надано 570 квитків для безкоштовного 

відвідання перукарні.  

 Розглянуто 2 528 заяв від мешканців Деснянського району. 

 Надіслано понад 1 100 запитів, звернень, листів. 
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Громадська приймальня депутата Київської міської ради Юрія Зубка 

розташована за адресою: м. Київ, вул. Сержа Лифаря (О.Сабурова), 8, 

к.101.  

Особистий прийом депутата – третя середа місяця.  

Контактні телефони: (044) 332-07-50, (094) 832-07-50. 

 


