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Громадська приймальня

Прийом юриста
Вівторок 10:00 - 13:00
Четвер    14:00 - 17:00

3318431@gmail.com
www.fb.com/novikov.o.o

Особистий прийом депутата 
за попереднім записом

по телефону

+38 (044) 331-84-31
+38 (094) 853-12-44

Адреса: 02094, м. Київ, вул. Пожарського, 8-А

Шановні кияни! Щиро дякую усім, хто 
проявив активну громадянську позицію та 
невпинно працював з метою покращення 

комфорту проживання у нашому мікрорайоні 
та у місті загалом. Завдяки нашій із вами 

співпраці вдалося здійснити ремонтні роботи 
капітального та поточного характеру у 

житлових будинках та на їх прибудинкових 
територіях, у закладах освіти та позашкільних 
закладах мікрорайону, а також багато інших 

корисних справ. Переконаний, що тільки щире 
бажання працювати на користь Соцміста є 

запорукою таких результатів.   
НЕ ЗУПИНЯЙМОСЯ НА ДОСЯГНУТОМУ!

ПРАЦЮЄМО ДАЛІ!

4613
громадян, які 
звернулись у 
приймальню

41
зустрічей з 
ініціативними 
групами

743
особистих 
прийомів 
громадян

448
громадян, які 
отримали особисту 
юридичну допомогу

882 депутатських 
звернень 3 депутатських

запитів

ЗВІТ ЗА 2019 РІК

ДЕПУТАТ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
округ №50 (Дніпровський район)

Замовник: Новіков О.О. Наклад: 12 000 прим. Відповідальна особа: Юр Т.В. Виготовлено за власний кошт.

1. Місцеві ініціативи: 
 ӹ «Щодо реконструкції та капіталь-
ного ремонту стадіону на терито-
рії Київського державного коледжу 
туризму та готельного господар-
ства за адресою: Київ, вул. Гене-
рала Жмаченка, 26» - дана місце-
ва ініціатива була подана разом з 
громадою з метою реконструкції 
зазначеного стадіону  влаштуван-
ня штучного покриття (трави) на 
футбольному полі, будівництва 
баскетбольного та волейбольного 
майданчиків, заміни асфальтового 
покриття бігових доріжок на сучасні 
прогумовані, реконструкції трибун, 
встановлення тренажерів та гім-
настичних комплексів, створення 
легкоатлетичних зон для секцій 
штовхання ядра, стрибків у довжи-
ну тощо, відновлення освітлення.

 ӹ «Щодо реконструкції та капітально-
го ремонту стадіону «Дніпровець», 
який є тренувальною базою для 
ДЮСШ №21 та розташований за 
адресою: Київ,вул. Алматинська, 
60» - дана місце ініціатива була по-
дана разом із громадою з метою за-
безпечення здійснення капітально-
го ремонту зазначеного стадіону та 
створення на його території спор-
тивної бази Лівого Берега м. Києва.

2. Зелені зоні – ініціативи щодо 
створення:

 ӹ «Щодо надання статусу скверу зе-
мельній ділянці за адресою: вул. 
Краківська, 14/6 Дніпровському ра-
йоні м. Києва» - дана ініціатива ви-
никла з метою збереження земель-
ної ділянки за вказаною адресою 
та задля створення на її території 
зони відпочинку для мешканців 
прилеглих будинків;

 ӹ «Щодо надання статусу скверу зе-
мельній ділянці за адресою: вул. 
Олександра Бойченка, № 11,13, 
вул. Космічна № 8, 8-Б Дніпров-
ського району м. Києва» - дана 
ініціатива була подана з метою 
недопущення влаштування на цій 
території паркувального майданчи-
ка для автомобілів та задля прове-
дення її благоустрою. 

 ӹ «Щодо надання статусу скверу зе-
мельній ділянці за адресою: вул. 
Будівельників, 30 Дніпровського 
району м. Києва» - дана ініціатива 
була подана з метою проведення 
благоустрою зазначеної території 
та здійснення реставрації існуючих 
на ній фонтанів, які вже багато ро-
ків не працюють.

3. Рішення Київської міської Ради:
 ӹ Подання:
• Проект рішення Київської місь-
кої ради № 2159 від 21.06.2019 р. 
«Про питання припинення функціо-
нування сміттєпроводів у багатопо-
верхових житлових будинках міста 
Києва».
• Проект рішення Київської місь-
кої ради № 2774 від 11.09.2019 р. 
«Про створення спеціальної адмі-
ністрації регіонального ландшаф-
тного парку місцевого значення 
«Парк Партизанської Слави».

 ӹ Прийняті Київською міською радою:
• Рішення № 446/8019 «Про розі-
рвання договору оренди земель-
ної ділянки площею 1,0900 га на 
вулиці Вишгородській, 47-ж у По-
дільському районі м. Києва, укла-
деного між Київською міською ра-
дою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «БУДІНВЕСТ 
КМ» від 14.08.2007 № 85-6-00341 
(зі змінами, внесеними угодою від 
29.05.2017) та надання статусу 
парку земельній ділянці площею 
1,0900 га на вулиці Вишгородській, 
47-ж у Подільському районі м. Ки-
єва» було підтримане Київською 
міською радою 12.12.2019 року.

ТУРБОТА. НАЗУСТРІЧ КИЯНАМ
Складна економічна ситуація у країні загалом та у столиці зокрема відчутно 

позначилася на якості життя громадян. Міська цільова програма «Турбота. 
Назустріч киянам» затверджена з метою захисту найбільш вразливої категорії громадян -  
непрацездатних осіб та осіб з обмеженими фізичними можливостями.
За 2019 рік у громадській приймальні депутата Новікова Олексія:  

Робота в комісіях
СЕКРЕТАР ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Для оформлення допомоги за програмою «Турбота. Назустріч Киянам» 
звертайтеся до громадської приймальні Олексія Новікова.

162 звернень надійшло для 
отримання допомоги

355 300 грн. загальна 
сума наданої допомоги

Загальна інформація
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ЖКГ (ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО)

Освіта

ЗГІДНО РІШЕННЯ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, НА ВИРІШЕННЯ  
СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ, ВИКОНАННЯ ПЕРЕДВИБОРЧИХ 

ПРОГРАМ ТА  ДОРУЧЕНЬ ВИБОРЦІВ У 2019 РОЦІ БУЛО ВИДІЛЕНО  
                                                                     332 079,00 ГРН.,  

ЯКІ БУЛИ РОЗПОДІЛЕНІ ТАКИМ 
ЧИНОМ:

ДНЗ №184 
вул. Попудренка, 24
проведено капітальний ремонт 
харчоблоків.
ДНЗ № 261
вул. Бажова, 6-А
вроведено капітальний ремонт 
трьох фасадів та частини 
асфальтового покриття.

ДНЗ № 361  
«Софія» (вальдорфська)
вул. Тампере, 17
проведено роботи по заміні вікон.
ДНЗ №337 
вул. Будівельників, 24-А
проведено капітальний ремонт 
асфальтового покриття та 2 
тіньових навісів.
ДНЗ № 481
бульв. Перова, 8-А
частково проведено роботи по 
заміні вікон.
ДНЗ №521  
вул. Г. Жмаченка, 6
проведено капітальний ремонт 
вхідної групи та харчоблоків.
СЗШ №99  
вул. Червоноткацька, 12
проведено роботи по заміні вікон.

НВК «Струмочок»
бульв. Праці, 4-А
проведено капітальний ремонт 2 
тіньових навісів.
СЗШ № 148 з поглибленим 
вивчення української мови та 
літератури ім. Івана Багряного 
бульв. Верховної Ради, 7-А
проведено капітальний ремонт 
покрівлі будівлі початкової школи.
«Зміна» – центр технічної 
і художньо-естетичної 
творчості для дітей та 
юнацтва м. Києва
вул. Краківська, 20
проведено капітальний ремонт 
приміщень, здійснено заміну вікон, 
а також виконано капітальний 
ремонт покрівлі.

Капітальний ремонт покрівель:
 ӹ бульв. Верховної Ради, 13  

(5 підїзд);
 ӹ вул. Червоноткацька, 23. 

Заміна вікон у будинках:
 ӹ вул. Бажова, 8
 ӹ вул. Бажова, 15/20  

(додатково);
 ӹ вул. Пожарського, 8  

(слухові вікна); 
 ӹ бульв. Праці, 1.

Ліфти (ремонтні роботи):
 ӹ вул. Бажова, 10;
 ӹ вул. Будівельників, 27-А (3 

під’їзд);
 ӹ вул. Георгія Тороповського, 41;
 ӹ бульв. Праці, 5 (2 під’їзд).

Капітальний ремонт асфальтово-
го покриття прибудинкових тери-
торій та внутрішньоквартальних 
проїздів:
 ӹ вул. Бажова, 8, вул. Краківська, 

10;
 ӹ вул. Бажова, 15/20;
 ӹ вул. Будівельників, 22/11;
 ӹ вул. Будівельників, 26/8;
 ӹ вул. Пожарського, 7, 9, 11, вул. 

Краківська, 16;

 ӹ бульв. Верховної Ради, 13;
 ӹ бульв. Праці, 7,
 ӹ вул. Червоноткацька, 14.

Капітальний ремонт сходових 
клітин:
 ӹ вул. Г. Тороповського, 37-А.

Капітальний ремонт інженерних 
мереж:
 ӹ вул. Будівельників, 32/2;
 ӹ вул. Миропільська, 15;
 ӹ вул. Пожарського, 13  

(4, 5, 6 під’їзд).
Облаштування ігрових (дитячих) 
майданчиків:
 ӹ вул. Будівельників, 26/8;
 ӹ Бульв. Верховної Ради, 3;
 ӹ вул. Вифлеємська, 12;
 ӹ вул. Георгія Тороповського, 37;
 ӹ вул. Георгія Тороповського, 45;
 ӹ бульв. Праці, 2/27;
 ӹ вул. Червоноткацька, 14

Встановлення тренувального 
обладнання для Воркауту:
 ӹ вул. Будівельників, 36;
 ӹ вул. Г.Тороповського, 45-47;
 ӹ вул. Пожарського, 8-А; 
 ӹ вул. Червоноткацька, 10;
 ӹ вул. Червоноткацька, 14.

Депутатський фонд

 ӹ СЗШ № 99 

 ӹ НВК «Струмочок»

 ӹ ЖЕД №402

СЗШ №99:
Меблі на суму 35 786, 00 грн:
 ӹ Секція кутова з полицями, бук, 

2 шт.;
 ӹ Секція напівзакрита з дверцята-

ми, бук, 2 шт.;
 ӹ Секція напівзакрита з ящиками, 

бук, 4 шт.;
 ӹ Секція комбінована напівзакри-

та з дверцятами, бук, 2 шт.;
 ӹ Секція напівзакрита комбінова-

на з ящиками, бук, 2 шт.;
 ӹ Секція з ящиками, бук, 2 шт. 

Спортивні мати (татамі) на 
суму 31 997,00 грн.
Фотоапарат Canon PowerShot 
SX420 IS Black, 4 999 грн.
Мультимедійне обладнання на 
суму 71 500, 00 грн.:
 ӹ  Інтерактивна дошка Intboard 

UT-TBI82I, 1 шт.;
 ӹ Проектор, 1 шт.;
 ӹ Документ-камера, 1 шт.

Ноутбук HP 250G6 (4QW21ES) 
Dark Ash, 1 шт.

НВК «Струмочок»:
Дитячі меблі на суму  
49 886,00 грн:
 ӹ Секція відкрита «Лайнер», 2 шт.;
 ӹ Секція закрита «Лайнер», 2 шт.;
 ӹ Секція для збереження дитячих 

іграшок, бук, 3 шт.;
 ӹ Секція для іграшок, бук, 2 шт.;
 ӹ Пуф дитячий «Веселка», 10 шт.;
 ӹ Диван ігровий дитячий «Доль-

ка», 2 шт.;
 ӹ Стіл-пелюстка, бук, 3 шт.
 ӹ Стіл дитячий, дерев’яний кар-

кас, сидіння МДФ, 23 шт.;
 ӹ Лава для роздягальні, бук, 6 шт.

М’який інвентар на суму  
17 710,00 грн:
 ӹ Матрац ватний дитячий, 22 шт.
 ӹ Подушка (синтетичний наповню-

вач), 22 шт.
 ӹ Покривало стьобане кольорове 

золоте, 22 шт.
 ӹ Комплект дитячої постільної 

білизни, бязь (простирадло, пів-
ковдра, наволочка), 22 шт.

ЖЕД-402:
Блоки віконні металопласти-
кові, 14 м2 на суму 48 700,00 грн 
були встановлені за адресами:
 ӹ Вул. Бажова, 13/9;
 ӹ Вул. Будівельників, 38/14;
 ӹ Бульв. Верховної Ради, 3-А;
 ӹ Вул. Краківська, 4;
 ӹ Вул. Пожарського, 8-А;
 ӹ Вул. Червоноткацька, 8-А.

Лави для відпочинку тримісні, 
16 шт. на суму 48 000,00 грн 
були встановлені за адресами:
 ӹ Вул. Бажова, 13/9 (1 під’їзд);
 ӹ Вул. Будівельників, 22/11 (від 1 

по 5 під’їзд);
 ӹ Вул. Будівельників, 24 (2 під’їзд);
 ӹ Бульв. Верховної Ради, 27-Б (3 

та 4 під’їзд);
 ӹ Вул. Краківська, 4 (3 під’їзд);
 ӹ Вул. Мініна, 3 (1 та 3 під’їзд);
 ӹ Вул. Пожарського, 8 (3 під’їзд);
 ӹ Вул. Пожарського, 8-А;
 ӹ Вул. Червоноткацька, 20 (2 та 4 

під’їзд).
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Підтримано ініціативу місцевих 
мешканців та надано допомогу 
в організації створення арт-
об’єкту – муралу, який з’явився 
на стіні житлового будинку по 
вул. Попудренка, 28 м. Києва у 
червні 2019 року. 


