


Заміна вікон на сучасні металопластикові:

 бул. Перова  4 (в усіх під'їздах)

 бул. Перова 14 (в усіх під'їздах)

 бул. Перова 16-Г (1, 6, 7 під'їзди)

 бул. Перова  20 (4 під'їзд)

 бул. Перова  22 (4 під'їзд)

 бул. Перова  24 (1, 4 під'їзди)

 бул. Перова  30-А  (5 під'їзд)

 вул. Курнатовського, 3 (1 під'їзд)

 вул. Курнатовського, 4 (1 під'їзд)

 вул. Курнатовського, 11 (5,7 під'їзди)

 вул. П. Запорожця 11-А  (1,4,5  під'їзди)

 вул. П. Запорожця 11-В (2,3 під'їзди)

 вул. П. Запорожця 12 (2,6 під'їзди)

 вул. П. Запорожця 13 (1,2,3 під'їзди)

 вул. П. Запорожця 14-А (2 під'їзд)

 вул. П. Запорожця 18 (1,2 під'їзд)

 вул. П. Запорожця 5-А (4 під'їзд)

 вул. П. Запорожця 9 (3 під'їзд)

 вул. С. Стальського 18-А (2,4,5,6 під'їзди)

 вул. С. Стальського 30 (2 під'їзд)

 вул. С. Стальського 6 (3 під'їзд)

 А. Навої, 76 (1 під'їзд)

 А. Навої,  78 (в усіх під'їздах)



Капітальний ремонт міжквартальних проїздів

та прибудинкових територій житлової забудови

 бул. Перова  2/1

 бул. Перова 4, 6

 бул. Перова 8, 10

 бул. Перова  16-А, 18-А

 бул. Перова  18, 18-А, 18-Б

 бул. Перова  24, 26

 бул. Перова  30-А

 вул. Курнатовського, 4, 4-Б

 вул. П. Запорожця 11-Б

 вул. П. Запорожця 11-В

 вул. П. Запорожця 13

 вул. П. Запорожця 14-А

 А. Навої, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90



Капітальний ремонт інженерних мереж 

 бул. Перова 12/92

 бул. Перова 30-А

 бул. Перова  30-Б

 вул. Курнатовського, 5-Б



Встановлено 11 спортивних майданчиків Workout :

 бул. Перова 12/92
 бул. Перова 26
 вул. Курнатовського 6-Б
 вул. Курнатовського, 9
 вул. П. Запорожця 14/3
 вул. П. Запорожця 15-Б

 вул. П. Запорожця 17-А

 вул. П. Запорожця 3

 вул. С. Стальського 10

 вул. С. Стальського 20

 вул. С. Стальського 8-Б



Встановлено 12 

ігрових дитячих майданчиків

 вул. П. Запорожця 15-Б

 вул. П. Запорожця 18

 вул. П. Запорожця 14/3

 вул. П. Запорожця 10

 вул. П. Запорожця 11-Б

 вул. П. Запорожця 17-А

 вул. Курнатовського 6-А

 вул. Курнатовського, 9

 вул. С. Стальського 8-Б

 вул. С. Стальського 28-А

 бул. Перова 8

 бул. Перова 24-А



Облаштування контейнерних майданчиків для 

сміття

 бул. Перова 26

 бул. Перова 32

 вул. С. Стальського 16-А

 вул. С. Стальського, 6-А

Капітальний ремонт покрівлі

 вул. П. Запорожця, 5-А

Ремонт в під'їздах 

 вул. С. Стальського, 30



Громада + Депутат = Результат

Закуплено та передано

мешканцям будівельні

матеріали для ремонту 

12 під'їздів 



Медицина

Київська міська дитяча клінічна

лікарня № 2 (пр-т Алішера Навої, 3) –

термосанація будівлі, капітальний

ремонт покрівлі, заміна вікон,

капітальний ремонт першого поверху,

приймального відділення, травмпункту,

лабораторій тощо.

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1 Дніпровського
району міста Києва» (вул. Курнатовського,
7) – заміна вікон, капітальний ремонт
покрівлі, приміщень та інженерних мереж.

КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1 Дніпровського
району міста Києва» (вул. Запорожця, 26) –
облаштування кабінету мамографічних
обстежень, капітальний ремонт приміщень,
заміна вікон, встановлення протипожежного
обладнання, капітальний ремонт
інженерних мереж, закупівля сучасного
мамографа.



Медицина

Київська міська клінічна лікарня

№ 3 (вул. Запорожця, 26) – триває

капітальний ремонт будівель та

приміщень, приймального та

центрального стерилізаційного

відділень, операційного блоку та

відділень анестезіології,



 ДНЗ №433 «Дивосвіт», відновлення груп, 

заміна вікон, новий харчоблок

 ДНЗ №461, заміна вікон

 ДНЗ №655, заміна вікон

 ДНЗ №473, капітальний ремонт покрівлі 

ОСВІТА



ОСВІТА

 CЗШ №158, капітальний ремонт покрівлі, ремонт місць загального 

користування 

 CЗШ №98, капітальний ремонт покрівлі



Територіальний центр соціального обслуговування  

(вул. Курнатовського, 7-А)

 Капітальний ремонт фасадів 

 Заміна вікон



Реконструкція стадіону школи №4`

вул. С. Стальського, 26А



Реконструкція стадіону школи №201

бул. Перова, 14-А



Побудовано мініфутбольне поле

між житловими будинками на Стальського, 16, 

16А, 18, 18А



Капітальний ремонт парку «Аврора»



Капітальний ремонт парку  «Перемога»



Капітальний ремонт скверу площею 0,96 га від будівлі школи №4 

на вул. Стальського, 26-А та вздовж будинків 4А, 2Б, 2А, 2 на вул. 

Курнатовського



Депутатський фонд

 До свята Великодня роздано 1110
пасхальних кексів людям похилого
віку.

 Матеріальну допомогу з
депутатського фонду отримали 182
киянина.

 Матеріальну допомогу по програмі
«Турбота» отримали 24 особи.

 Першокласники шкіл №4, 158, 98 та
201 отримали подарунки на День
Знань.

 Закуплено та передано 20
комплектів рушників, 45 пледів
малозахищеним верствам
населення.



Депутатський фонд

 В ДНЗ №655 закуплено та передано матеріали для
ремонту 2х груп, 3 ігрові набори «Магазин Мішутка», 3
ігрові набори «Айболіт», 15 комплектів постільної
білизни.

 В ДНЗ №453 закуплені та передані дерев'яні дитячі ліжка
75 штук.

 В ДНЗ №433 «Дивосвіт» закуплено та передано 3 ігрові
набори «МагазинМішутка» та 3 ігрові набори «Айболіт».

 В ДНЗ №473 «Дивосвіт» закуплено та передано 5 шаф з
лавами.

 Школі № 4 закуплено та передано 11 комплектів
двомісних учнівських парт з регуляторами висоти.

 Школі № 158 закуплено та передано 8 комплектів
двомісних учнівських парт з регуляторами висоти.

 Поштові скриньки встановлено в 16 під'їздах житлових
будинків.

 Світильники світлодіодні (31 шт.) встановлено в під'їздах
житлових будинків.

 Встановлено 4 лави з кованими опорами.



Депутатська діяльність

організація,  проведення, підтримка 

свят та фестивалів  в Дніпровському районі



Депутатська діяльність

Захист інтересів мешканців із недопущення незаконних забудов біля 

будинків на просп. А. Навої, 57-59, біля будинку на бул. Перова, 12/92



Депутатська діяльність

Підтримка спортивних і мистецьких заходів, зокрема проведення всіх матчів та розіграшів 
кубків футбольної аматорської ліги Дніпровського району



Депутатська діяльність

Вшанування ветеранів району та проведення зустрічей з громадськістю



Двері моєї приймальні

завжди відкриті 

для Вас!




