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Сквер по вул. Котельникова,26�32/11: 

встановлено новий воркаут 

та нові ігрові елементи 

Особистий прийом Вадим Пишняк проводить
за адресами:

просп. Перемоги, 128/2 (у понеділок, з 18.00 до 20.00);
вул. Велика Кільцева, 4, офіс 313 (у понеділок, з 16.00 до 18.00); 

пишіть на e�mail: vadym.pyshnyak@gmail.com 
або на Facebook Вадим Пишняк; 

дзвоніть (044) 362�16�52
Якщо у вас є проблеми, ідеї, пропозиції – 

ми допоможемо їх вирішити та реалізувати. 
Чекаємо Вас у наших приймальнях.

Îñâiòà
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 214  

(ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 44):

облаштування нового тіньового навісу та благоустрій території

НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «СУЗІР’Я» 

(ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 15 А):

встановлення нових енергозберігаючих вікон

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 253 

(ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34):

встановлення нових енергозберігаючих вікон;
капітальний ремонт приміщень;
капітальний ремонт спортзалу на 2 поверсі

Îá’ºêòè iíôðàñòðóêòóðè

ОБЛАШТУВАННЯ НОВОГО

ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА

ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29

АСФАЛЬТУВАННЯ

ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ

ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 5А, 

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 2/14

(міжбудинковий прохід)
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 46

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 10

ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 36

ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 6,

ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 1

(міжбудинковий прохід)
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26

ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 19

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 25

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 13

ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 38/9

НОВИЙ

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК

ВУЛ. ВІДПОЧИНКУ, 10, 12,

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 

37, 37а, 35

ЗАМІНА ВІКОН

ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 24

ЗАМІНА ДВЕРЕЙ 

НА СХОДОВИХ КЛІТИНАХ

ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 15

ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 19А

ПР�Т ПЕРЕМОГИ, 89А

ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 11

ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 34

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

СХОДОВИХ КЛІТИН

ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 6 

ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 1

ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29

ПР�Т ПЕРЕМОГИ, 93

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 2/14

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ВХІДНОЇ ГРУПИ 

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 12 

ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ

ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 12

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

ПОКРІВЛІ

ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 19В

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 

(ХВП, ГВП, ЦО, 

КАНАЛІЗАЦІЯ)

ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 4   

ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 5А 

ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 27�В

Що заплановано зробити 
в окрузі за дорученнями
виборців у 2019 році
(протягом року кількість об’єктів буде збільшуватися)

Спортивна зала 

в школі №253

після капремонту

Виконано 

капітальний ремонт 

у найстарішому 

в окрузі 

дитячому садку №60

по вул. Львівська, 32

про виконану роботу за 2018 рік 
депутата Київради VIII скликання

Вадима ПишнякаÇÂ²Ò
Формула 
успіху:
ініціативи депутата 
плюс підтримка 
громади
Не буде помилкою сказати, що у Свято�

шинському районі свого депутата зна�

ють краще, ніж у багатьох інших куточ�

ках Києва. Вадим Пишняк, депутат

Київради 8�го скликання, який уже два

роки представляє інтереси свято�

шинців, переконаний, що основа депу�

татської роботи – взаємодія з людьми.

І це не тільки регулярні зустрічі у дво�

рах та щотижневі депутатські прийоми,

спілкування в соціальних мережах, це

також щоденне вирішення найбо�

лючіших питань виборців.

Стор. 2

( 9 2 # й  о к р у г ,   С в я т о ш и н с ь к и й  р а й о н )

253
ìåøêàíöiâ

депутат
прийняв  особисто

торік

62
äâîðîâi çóñòði÷i

проведено 
у 2018 році

1223
ìåøêàíöi
взяли участь 

у цих дворових
зустрічах 

423
çâåðíåííÿ

надійшло
торік 

до депутата

387
çâåðíåíü
виконано, 

інші – в роботі

Про ремонт та модернізацію шкіл та дитсадків 
читайте на стор. 8

Докладніше про дитячі та спортивні
майданчики читайте на стор. 4–5

Що було зроблено у минулому році у сфері ЖКГ, 
читайте  на стор. 3, 6–7
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Місцеві жителі добре усвідомлювали ри�

зик втратити цю зелену оазу і вимагали

захисту. Найбільш ініціативні зібрали ти�

сячі підписів на підтримку депутатських

звернень до мерії від Вадима Пишняка.

Нагадаємо, депутат постійно вимагав від

міської влади облаштувати парк для ком�

фортного відпочинку жителів району і

міста, але почули його тільки наприкінці

2017 року. Завдяки його депутатським

зверненням до виконавчого органу

КМДА, до бюджетної комісії КМР і за

підтримки міського голови Віталія Клич�

ка, парк «Совки» внесено до адресного

переліку столичних зелених зон, у яких у

2018 році згідно з програмою соціально�

економічного розвитку проводитимуть

капітальні ремонти.

– Від  парку «Совки» постійно хотіли
відрізати якісь шматки під забудову, але
тепер, коли місто нарешті інвестувало

серйозні кошти в його реконструкцію,
забудова уже неможлива. Тут ство!

рюється повноцінна інфраструктура
для відпочинку на всі смаки, – зазначає
депутат. 

У парку встановлено великий дитя!
чий майданчик, і батьки вже встигли
оцінити його привабливість для малечі.
Молоді та людям будь!якого віку теж бу!
де чим зайнятися – по периметру парку
облаштовано бігову прогулянкову
доріжку.  

Місця для спокійних прогулянок теж
достатньо. Центральну алею вже
капітально відремонтовано. Комфортні
великі лавочки, урни, громадські туале!
ти – усе необхідне для комфортного
відпочинку в проекті реконструкції
враховано. 

Біля центрального входу буде вста!
новлено фонтан, який безсумнівно
стане улюбленим місцем для малечі. У
парк можна не тільки прийти, але й
приїхати власним авто – тут облашто!

вано екопарковки з газонними
решітками.

Парк «Совки» – не єдина зелена зона,
де 2018 року відбулися помітні зміни.
На  Верховинній, 8!10, де завершено
капітальний ремонт скверу, на прохан!
ня місцевих мешканців до Вадима Пиш!
няка, вже встановлено великий дитячий
майданчик. У сквері на Котельникова,
26!32/11, де подібний майданчик
функціонує вже майже рік, на прохання
молоді встановлено ще й обладнання
для воркауту.  

У подальших планах – облаштування
зеленої зони на Крамського, 10, яка вже
має статус скверу. Нагадаємо, за збере!
ження зеленої зони та за статус скверу
на Крамського, 10 боровся Вадим Пиш!
няк разом із місцевими жителями, і вже
зараз є підстави сподіватися, що цього
року у святошинців буде ще одне ком!
фортне місце для відпочинку.

Продовження. 

Початок на стор. 1

– Навіть від начебто прогре�

сивних  політиків та представ�

ників влади часто можна чути

нарікання – мовляв, з нашими

людьми нічого путнього не зро�

биш, вони і пасивні, і ліниві. А

про що свідчить ваш досвід?

– Більшість людей справді
не цікавиться ні політикою, ні
тим, що відбувається навіть у
їхньому дворі. Максимум, що
вони можуть зробити, залиши!
ти коментар у соціальних ме!
режах, покритикувати. Втім, є й
небайдужі, їх меншість, але са!
ме вони та сила, завдяки якій
можливі зміни. За кілька років
спілкування з жителями я пере!
конався, що існує відносно ста!
лий відсоток небайдужих гро!
мадян – активність виявляє
приблизно до 10%. Ось вони й
намагаються розв’язувати і свої
проблеми, і проблеми будинку,
кварталу, району, переймають!
ся загальноміськими питання!
ми. 

– Проблем у районі багато, як

ви визначаєте, на які саме по�

треби необхідно закладати

гроші в міському бюджеті, яки�

ми темами опікуватися в першу

чергу? 

– Пріоритети визначаю не я,
а активні мешканці, уповнова!
жені особи від будинків з пи!
тань ЖКГ, голови ОСББ. Якщо
вони звертаються з певною
проблемою чи пропозицією,
треба полагодити дах, облаш!
тувати дитячий майданчик чи
захистити від забудови зелену
зону, то саме на цьому ми й зо!
середжуємо спільні зусилля.
Депутата обирають для того,

щоб допоміг вирішити саме ті
питання, які хвилюють людей. 

ßê ôîðìóºòüñÿ 
âïëèâîâiñòü 
ãðîìàäè

– Святошинці вже усвідоми�

ли, що вони дійсно здатні впли�

вати на якість життя у своєму

районі?

– Таке розуміння фор!
мується. Цьому сприяють не
тільки результати – відремон!
товані будинки чи заасфальто!
вані проїзди, але й обмін
досвідом. У нас для цього є
ініціативна група, де мешканці
на зібраннях у моїх громадсь!
ких приймальнях спілкуються
між собою, діляться новинами,
обговорюють, як підступитися
до того чи іншого питання, як
просувається робота на різних
об’єктах, які є складнощі та як
їх подолати.

Також моя сторінка у Фейс!
бук. Це відкритий для всіх май!
данчик, де я розповідаю, про
що ми домовилися на
зустрічах з мешканцями,
звітую про зроблене, про те, як
виконуються доручення моїх
виборців, і, в свою чергу, сам
дізнаюся з коментарів про на!
явну ситуацію. 

– А як за час вашого депутат�

ства змінилася поведінка іншої

сторони – розпорядників бюд�

жетних коштів, ЖЕКів, кому�

нальних підприємств – тобто

тих, хто має надавати якісні по�

слуги та реагувати на потреби

жителів?

– Тут теж є зрушення, бо всі
вже переконалися, що у Свято!
шинському районі дійсно
функціонує громадський рух,
який у випадку ігнорування
проблем мешканців, неякісної

роботи, непрозорого викорис!
тання коштів може звернутися
до контролюючих органів.
Ставлення до людей
змінюється. Коли це не пооди!
нокі прохання, а законні й
обґрунтовані вимоги організо!
ваної громадськості та ще й
підтримані депутатом – їх ігно!
рувати вже не вдається. І це, на
мою думку, головний наш ре!
зультат, бо я прагну не просто
допомогти людям розв’язати
якусь конкретну проблему, а й
підвищити їхній авторитет.

Ïåðåìîãè – 
âåëèêi 
òà ìàëåíüêi

– Останнім часом стало попу�

лярно визначати досягнення та

провали як «перемоги» та «зра�

ди». Тож давайте визначимо пе�

ремогу та зраду�2018.

– Лише одну перемогу виз!
начити не вийде, бо нам удало!
ся вирішити чимало важливих
соціальних питань, і яке з них
найбільш значуще складно ска!
зати. У двох школах – № 253 на
вул. Жмеринська, 34 та № 40 на
вул. Львівська 6/3 – зробили
капітальні ремонти, повністю
оновили спортзали. За моєю
ініціативою та за підтримки
міського голови Віталія Кличка
кошти на ці ремонти було пе!
редбачено в бюджеті на 2018
рік.

Вдалося також забезпечити
фінансування капітального ре!
монту дитячого садка №60 на
вулиці Львівська, 32. Це було
досить складно, але дуже не
хотілося, щоб він ще на рік за!
лишався таким занедбаним,
тьмяним і незатишним. На на!
ступний рік я запланував
капітальний ремонт покрівлі

та благоустрій території. І пи!
тання з цим садочком буде
вирішено остаточно. 

– А крім освіти, в інших галу�

зях щось помітне є?

– До перемог можна зараху!
вати також благоустрій парку
«Совки». Він багато років був у
занедбаному стані, його нама!
галися забудувати, але

капітальний ремонт доріжок та
створення різних зон для ак!
тивного відпочинку убезпечать
його від такої долі. 

А хіба не перемога капіталь!
ний ремонт футбольного
стадіону на вул. Я. Коласа, 29 –
Героїв Космосу, 11, 13, 15? У
дворової футбольної команди
це не викликає сумніву. Та й не

Парку «Совки» забудова більше не загрожує  

Формула успіху:
ÇÂ²Ò



3

Доручення виборців в окрузі №92 
у 2018 році виконано 
завдяки Вадиму Пишняку

Ïåðåëiê àäðåñ 
æèòëîâèõ áóäèíêiâ, 
ó ÿêèõ ìèíóëîãî ðîêó
âiäáóëèñÿ 
êàïiòàëüíi ðåìîíòè

ЗАМІНА ВІКОН

ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 19�В
(72 вікна)
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 2/14 (3 вікна)
ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 19�А
(32 вікна)
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 89А 
(45 вікон та 15 балконних блоків)
ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 27�В (32 вікна)
ПРОВ. СВЯТОШИНСЬКИЙ, 2 (64 вікна)
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 25 (140 вікон)
ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 13 (30 вікон)
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 91 (усі вікна)

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ
КЛІТИН

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 12 
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 7
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 1 (2 та 3 під’їзди)
ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29
(3 та 4 під’їзди) 
ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 6
(3 та 4 під’їзди)
ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 11 (1 під’їзд)
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 46 (1 під’їзд)
ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 36 (4 під’їзди)

ЗАМІНА ДВЕРЕЙ 
НА СХОДОВИХ КЛІТИНАХ

ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 4 (17 дверей)
ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 7 (39 дверей)
ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 13
(16 дверей)
ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 15 
(18 дверей)
ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 19�Б
(26 дверей) 

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 11 (20 дверей)
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 13 (20 дверей)
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 17
(7 дверей та 7 балконних блоків)

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 
ВХІДНОЇ ГРУПИ

ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 5А
ПР�Т ПЕРЕМОГИ, 93

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ

ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 12
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 28
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 38/9

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ
МЕРЕЖ 
(ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)

ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 18 (ЦО)
ПР�Т ПЕРЕМОГИ, 95 (ГВП)
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26
(каналізація, ГВП, ХВП, утеплення ГВП)
ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 7
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 34 (ЦО)
ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 11 ( ГВП та
ХВП)
ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 11
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 5�Б (ЦО)
ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29
(ГВП та ХВП; 1,2,3,4,8)
ПР�Т ПЕРЕМОГИ, 101/2 (ЦО)
ПР�Т ПЕРЕМОГИ, 91 (ГВП та ХВП)
ПР�Т ПЕРЕМОГИ, 99/1

ЗАМІНА ЛІФТА

ПР�Т ПЕРЕМОГИ, 93 (грузовий)

Îñâiòà

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 40 (ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/8):
капітальний ремонт спортивного залу

ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 253 (ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34):
капітальний ремонт спортивного залу;
капітальний ремонт місць загального користування; 
капітальний ремонт приміщень

КИЇВСЬКА ГІМНАЗІЯ СХІДНИХ МОВ № 1 (ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 25):
капітальний ремонт класів для першачків

ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 214 
(ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 44):
облаштування нових тіньових навісів;
встановлення дитячого майданчика

ВСТАНОВЛЕНІ 
НОВІ ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ

СКВЕР ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 8�10
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 14
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 12
ПР�Т ПЕРЕМОГИ, 89�А
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 5�А
ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 2

ВСТАНОВЛЕНІ 
НОВІ СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26�32/11,
СКВЕР ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 12
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 5�А
ПР�Т ПЕРЕМОГИ, 89/А

ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 34 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ ТА
ОБЛАШТУВАННЯ НОВОГО
МАЙДАНЧИКА З ВУЛИЧНИМИ
ТРЕНАЖЕРАМИ (12 шт.)

У ДВОРІ ВУЛ.ГЕРОЇВ КОСМОСУ,
11,13,15  ТА ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ

ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 39
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 46
ПР�Т ПЕРЕМОГИ, 89А

Îá’ºêòè iíôðàñòðóêòóðè

тільки в них, бо крім стадіону
там обладнано тренажерний
зал для безкоштовних занять
спортом під відкритим небом.

Взагалі я думаю, що свято!
шинці могли б назвати чимало
різних перемог. Бо навіть такі
немасштабні речі, як ремонт у
під’їздах, для мешканців тих
під’їздів є досить помітною
подією. 

– А зрада? Невже обійшлося

без неї? 

– Не обійшлося. Коли ка!
жуть, що люди – це
найцінніший ресурс, рушійна
сила розвитку – це правда. Але
й головна проблема та пере!
шкода – теж люди. Тільки інші. 

Як на мене, то зрада року в
нашому окрузі – це знищення
грифельної дошки для малю!
вання крейдою, яку ми ще у ве!
ресні минулого року встанови!
ли на дитячому майданчику у
сквері на Верховинній, 8/10.
Діти були в захваті, бо якщо
умови для рухливих ігор не та!
ка вже й рідкість, то подібних
місць для художньої творчості
просто неба обмаль. Але та до!
шка простояла лише півроку. Її
продірявили, побили, і вже на!
весні нам довелося демонтува!
ти її рештки. Хто це зробив?
Олігархи, корупціонери, хижа!
ки!забудовники? Ні,  це місцеві
жителі зробили. Сумна історія… 

– Може скластися враження,

що депутат тільки те й робить,

що опікується ремонтами. Але

життя не обмежується побутови�

ми негараздами… 

– У нас така застаріла житло!
ва та соціальна інфраструкту!
ра, що на її відновлення дійсно
припадає левова частка уваги,
часу та зусиль. Але це не єдине,
що цікавить людей. Створення
умов для активного та здорово!

го відпочинку, для занять спор!
том – це теж досить насичена
робота. Ігрові майданчики для
дітей та тренажерні майданчи!
ки для дорослих теж затребу!
вані. Як і сім воркаутів, встанов!
лених за програмою «Безкош!
товний спорт, доступний кож!
ному». 

Крім того, ми співпрацюємо
з громадською організацією
«Легіон АТО», організовували
разом кілька заходів. Напри!
клад, спонсорували поїздку
дітей учасників АТО в зоопарк.
Не забуваємо підтримувати во!
лонтерів. Нині ця тема вже не у
фокусі суспільної уваги, та й
потреби армії змінилися, але
це не означає, що допомогу
можна припинити.

Æèòòºçàáåçïå÷åííÿ
ìiñòà íå ïîâèííî 
áóòè 
â ïðèâàòíèõ 
ðóêàõ 

– Щодо загальноміських пи�

тань – у вас на них вистачає ча�

су, чи вся увага лише Святоши�

ну?

– Це некоректне протистав!
лення, бо чимало локальних
проблем є наслідками проблем
глобальних, загальноміських.
Наприклад, ситуація з тепломе!
режами. Поки ними розпоряд!
жалася приватна компанія
«Київенерго», Київрада фак!
тично ніяк не могла вплинути
на те, що з ними відбувалося.
Ми закладали в міські програ!
ми ремонти цих мереж, а
«Київенерго» виконувало їх не!
якісно, у підсумку кияни мають
проблеми з тепло! та водопос!
тачанням, а міська влада не ма!
ла достатньо інструментів, щоб
це виправити. 

Тому наша фракція
«Солідарність» у Київраді
ініціювала і домоглася повер!
нення тепломереж у комуналь!
ну власність. Різні політичні
сили обіцяли це виконати, а
зрештою довелося робити це
команді Віталія Кличка. Завдя!
ки такому рішенню депутати
Київради, і я в тому числі, змо!
жемо більш ефективно
розв’язувати проблеми киян,
пов’язані з опаленням, гарячою
водою, бо тепер тепломережі
перейшли до комунального
підприємства «Київтеплоенер!
го», яке підпорядковане КМДА, і
депутати можуть його контро!
лювати.

– Але тепер перед містом по!
стала проблема боргів, які на!
робило «Київенерго»…

– Так, маємо це ускладнення.
Але іншого виходу не було. Не
повернувши тепломережі,
місто не могло б відповідати за
подачу киянам тепла та гарячої
води. Залишивши мережі в
«Київенерго», ми б залишили
цей важливий канал життєза!
безпечення в розпорядженні
приватного власника. 

– Які ще загальноміські тен!
денції могли б бути цікавими
святошинцям? 

– Це капітальні ремонти
доріг і навчальних закладів. За
часів попередніх мерів це не
робилося в подібних масшта!
бах, а зараз у пріоритеті. І для
Святошина це дуже важливо, у
нас бракує навчальних за!
кладів. Найближча перспекти!
ва – будівництво нового корпу!
су для першачків у школі №40,
уже закладено кошти на роз!
робку проекту, сподіваюся, на!
ступного року вдасться запла!
нувати фінансування на ре!
алізацію проекту.

Нові дитячі майданчики у парку «Совки»

депутата Вадима Пишняка

про виконану роботу за 2018 рік

ініціативи депутата 
плюс підтримка громади
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Стадіон «по#дорослому»

Вул. Львівська, 14: 

встановлено нові ігрові елементи 

Про користь фізичної активності

знають усі, але своє небажання

змінити звичний спосіб життя на

більш активний люди часто ви�

правдовують тим, що займатися

спортом не всім по кишені. Безпе�

речно, регулярні візити до спорт�

клубів потребують грошей,

більшість секцій платні. Але ж є й

інші варіанти, де головне – бажан�

ня.

– Спорт має бути доступним, у
цьому я повністю згоден з людь!
ми, які порушують цю тему на на!
ших зустрічах. І я намагаюся
підтримувати ініціативи моїх ви!
борців з облаштування місць для
спортивних занять. Так, разом з
активістами, з місцевою дворо!
вою футбольною командою ми
визначили, яким має бути спор!
тивний майданчик між будинка!
ми на вул. Я. Коласа, 29 та Героїв
Космосу, 11, 13, 15. І мені вдалося
запланувати фінансування
капітального ремонту стадіону.
Важливо те, що разом з людьми
ми контролювали, як ведуться ро!
боти, – розповідає Вадим Пиш!
няк.

Сучасне штучне покриття,
яким вкрито новий стадіон, дає
змогу грати комфортно та змен!
шує ймовірність травм. Ще до
офіційного відкриття спортмай!
данчика тут вже ганяли м’яча і
діти, і дорослі.

За ініціативою депутата відбу!
лося громадське обговорення
щодо режиму доступу до стадіону.
На зустрічі обговорювали різні
варіанти, наприклад, щоб ворота
огорожі зачинялися, а ключі
зберігалися в консьєржів сусідніх
будинків і видавалися всім охо!
чим під розпис, бо треба ж якось
захищатися від вандалів. Але зре!
штою вирішили, що стадіон має
бути відкритим і доступним для
всіх цілодобово. На цьому й зупи!
нилися. Утім, про безпеку все од!
но забувати не слід. Тому крім ого!
рожі тут передбачено також віде!
оспостереження. А дворова
команда взяла на себе догляд за
покриттям стадіону: щоб воно
слугувало довго, його треба
підтримувати у належному стані
– необхідно раз на три місяці
підсипати спеціальною гумова!
ною крихтою і вирівнювати граб!
лями.

Але ж не всі захоплюються фут!
болом та командними іграми, та й
не кожен в змозі грати. Тому поруч
зі стадіоном біло вирішено обла!
штувати тренажерний зал під
відкритим небом. Тут встановлено
12 сучасних антивандальних тре!
нажерів, на яких можуть займати!
ся люди різного віку та рівня
підготовки. І все це безкоштовно!

– Я сам багато часу приділяю
спортивним тренуванням і мені
дуже приємно бачити серед свя!
тошинців чимало однодумців.
Спортивні майданчики дійсно за!
требувані. Коли спостерігаю, як
там займаються підлітки, молодь,
переконуюсь, що ми робимо
потрібну людям справу, – зазна!
чає Вадим Пишняк.

Останніми роками облаштова!
них місць для фізичної актив!
ності в районі побільшало. Це
сталося завдяки старанням Пиш!

няка, а також завдяки програмі
міського голови Віталія Кличка зі
встановлення воркаутів.

– Колись у багатьох дворах бу!
ли турніки, бруси, але це прилад!
дя вже застаріло й часто ламалося.
Ми зараз встановлюємо сучасні
снаряди, які дають можливість
розвивати різні групи м’язів, тре!
нуватися комфортно. І люди, які
хочуть бути у формі, але не мають
можливості встановити в себе в
помешканні відповідні тренаже!
ри, залюбки приходять на такі
площадки, – розповідає депутат. –
І ще одна перевага відкритих май!
данчиків – це своєрідний «вірус!
ний ефект». Ті, хто займається
просто неба, власним прикладом
пропагують активний спосіб
життя. Бувало, виходять спочатку
дві!три людини потренуватися, а
за кілька місяців вже ціле товари!
ство на тому майданчику зби!
рається.

Нині до послуг жителів мого
виборчого округу №92 трена!
жерні майданчики в скарбовому
лісі на Котельникова, 25, у сквері
на Верховинній, 8!10, на вулиці
Крамського, а також воркаути на
Котельникова, 12, Котельникова,
26, Котельникова, 51а, на про!
спекті Перемоги, 89!А, на Верхо!
винній, 34 та Верховинній, 5а,
на Героїв Космосу, 19.

Сквер 

по  вул. Котельникова, 26�32/11:  

встановлено новий воркаут 

та нові ігрові елементи  

Новий дитячий майданчик 

по вул. Котельникова, 26

встановлено за підтримки

Вадима Пишняка
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в 92 окрузі, 
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13

ÇÂ²Ò

Виконано капітальний ремонт футбольного поля 

та облаштовано нові майданчики 

з вуличними тренажерами (12 шт.) 

між будинками вул. Г. Космосу, 11,13,15, 

вул. Я.Коласа, 29: 

20
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Руслан Яценко,

уповноважений 
по будинку 
Котельникова, 12:

– Девіз нашого депутата: «Коли люди хочуть,
вони згуртовуються і роблять». У нашому дворі
був старий, навіть небезпечний для життя,
дитячий майданчик, якому понад 30 років. За
сприяння Вадима Пишняка, за кошти його
Фонду, було демонтовано стару арматуру. І
перед новим 2019 роком, на радість малечі,
встановили новий сучасний майданчик. А ще
було відкрито спортивний майданчик між
будинками Котельникова, 12 і Верховинна, 7. 
Також за сприяння Вадима Петровича в парку
на вул. Верховинній було встановлено великий
сучасний дитячий майданчик та обладнано
прогулянкову зону. Це вже не перший
майданчик у цьому парку, побудований за
сприяння  Вадима Пишняка. Хочу сказати, що
така увага місцевого депутата до своїх
виборців і постійний зворотний зв’язок, мають
позитивні плоди – у людей з’являється
оптимізм і віра, що можна щось змінити на
краще.  Тепер мешканці разом із Вадимом
Петровичем планують поруч із дитячим
майданчиком озеленити прибудинкову
територію.

Юлія Балашова, 

мешканка будинку Котельникова, 12:

– Я народилася й виросла в цьому будинку, тут
підростає мій чотирирічний син. 
І найбільшим головним болем усіх батьків був
старий напівзруйнований дитячий майданчик.
Протягом багатьох років 
ми зверталися до своїх місцевих депутатів, але
лише Вадим Петрович Пишняк надав нам
конкретну допомогу, і тепер сина складно
забрати додому, так йому все подобається.
Адже нині не треба нікуди їхати, і дітям 
є чим зайнятися в найближчому до нас парку на
вул. Верховинній. Крім того, ми мали змогу
самим обирати оснащення для дитячого
майданчика з урахуванням потреб малечі
різного віку. 
Але не всі, на жаль, уміють цінувати, 
те, що для них роблять. На дитячому
майданчику було встановлено спеціальну дошку
для малювання кольоровою крейдою. І ось через
деякий час її зламали. І ми змушені були знову
звертатися до Вадима Петровича, але з
проханням, щоб цю дошку демонтували, аби
діти не поранилися. Це все було виконано
відразу! Такого відкритого до людей депутата я
ще у своєму житті не зустрічала.

Новий великий

сучасний дитячий

майданчик 

у сквері по вул.

Верховинна, 8�10

Новий сучасний 

дитячий майданчик 

на проспекті  Перемоги, 89�А

Артем Біневський, 

громадський активіст:

– Наш міні8стадіон споруджено між
будинками на вул. Я. Коласа, 29 та Героїв
Космосу, 11, 13, 15.  На цьому місці раніше
було футбольне поле з потрісканим
асфальтом. Тож під час чергової зустрічі з
Вадимом Пишняком я порушив питання
щодо його ремонту і встановлення там
нового штучного покриття. Вадим
Петрович підтримав цю ідею і допоміг. За
два місяці ми мали сучасний міні8стадіон
зі штучною травою. Його готовність
можна оцінити на 95%, остаточному
завершенню завадив сніг. Навесні
плануємо врочисте відкриття. Але вже
встигли спробувати майданчик у грі, і
можу сказати, що це не можна
порівняти з тим, що було! 
Також поруч було встановлено новий
воркаут із сучасними тренажерами.
Ними вже користуються як наші
мешканці, так і люди із сусідніх будинків. У
перспективі – встановлення освітлення
навколо поля, оскільки наявні ліхтарі не
забезпечують якісної гри 
в темну пору року. 

Новий сучасний дитячий майданчик 

по вул. Котельникова, 12 

1 – вул. Котельникова, 51#А 
(дитячий та спортивний майданчики)

2 – вул. Котельникова, 46 (дитячий майданчик)
3 – вул. Верховинна, 34 

(дитячий та спортивний майданчики) 
4 – вул. Львівська, 14 (дитячий майданчик)
5 – пр#т Перемоги, 95 (дитячий корабель)
6 – пр#т Перемоги, 89#А 

(дитячий та спортивний майданчики)
7 – вул. Верховинна, 5#А 

(дитячий та спортивний майданчики)
8 – сквер по вул. Верховинна, 8#10

(дитячий майданчик)
9 – вул. Котельникова, 12 

(дитячий майданчик та воркаут
10 – вул. Петрицького, 5/9 (дитячий майданчик)
11 – вул. Котельникова, 26 (дитячий майданчик)
12 – сквер по вул. Котельникова, 26#32/11 

(дитячий корабель)
13 – Скарбовий ліс по вул. Котельникова, 25

(тренажери)
14 – вул. Котельникова, 11 (дитячий майданчик)
15 – вул. Котельникова, 3#7 (дитячий майданчик)
16 – парк Совки (спортивний майданчик)
17 – вул. Героїв Космосу, 19 та 19#А

(спортивний майданчик)
18 – вул. Жмеринська, 32#32а 

(дитячий майданчик)
19 – вул. Героїв Космосу, 19#В 

(дитячий майданчик)
20 – вул. Якуба Коласа, 29, Г. Космосу, 11,13,15

(стадіон)

9

6

8

депутата Вадима Пишняка 

про виконану роботу за 2018 рік

Новий воркаут по вул. Верховинна, 34

3
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Пр�т Перемоги, 93: 

встановлено новий вантажний ліфт

Пр�т Перемоги, 89�А: 

виконано капітальний ремонт 

прибудинкової території

Вул. Якуба Коласа, 29: 

у 3 та 4 під’їздах виконано 

капітальний ремонт 

сходових клітин

Вул. Святошинська, 4: 

на сходових клітинах 

встановлено 17 нових

енергозберігаючих дверей

Вул. Котельникова, 25: 

на всіх сходових клітинах встановлено 

140 нових енергозберігаючих вікон  

Вул. Героїв Космосу, 15: 

на сходових клітинах встановлено 18 нових

енергозберігаючих дверей

Олена Чупира,

представник
ініціативної 
групи по вул.
Якуба Коласа,
29:

– Наш будинок збудований у
1986 році – саме тоді сталася
аварія на Чорнобильській АЕС. То8
му більшість квартир було
віддано переселенцям із зони
відчуження. І так склалося, що за
всі ці роки в ньому жодного разу
не робили ремонту. 
Але вже два роки поспіль ми
радіємо позитивним змінам, які
відбуваються в тісній взаємодії з
нашим депутатом Вадимом
Пишняком. Перше, що було зроб8
лено, це заміна вікон  на сходових
клітинах у всіх під’їздах. А треба
сказати, що в нашій довжелезній
дев’ятиповерхівці їх вісім.
Також торік завдяки нашому де8
путату було заплановано
фінансування на капітальний
ремонт сходових клітин 38го та
48го під’їздів. Ми очікуємо, що цьо8
го року відремонтують й інші.
Ще в п’яти під’їздах було заміне8
но труби гарячого та холодного
водопостачання, які розташо8
вані в підвалах. 
Ще досягненням 20188го року
вважаю капітальний ремонт
футбольного поля. На ньому вже
поклали штучне сучасне по8
криття та встановили 12 но8
вих вуличних тренажерів, на
яких із задоволенням зай8
мається як молодь, так і люди з
вадами здоров’я, зокрема, після
інсульту.

Вул. Героїв Космосу, 13: 

на сходових клітинах встановлено 

18 нових енергозберігаючих дверей

Вул. Львівська, 1: 

виконано 

капітальний ремонт 

сходових клітин 

у 2 та 3 під’їздах

Вул. Верховинна, 7:

виконано 

капітальний ремонт 

сходових клітин 

у 1 та 2 під’їздах

Світлана Яремчук, 
уповноважена від будинку 
по проспекту Перемоги, 89#А:

– Наш величезний сірий будинок біля метро «Святошин»
дуже примітний, і видно його ще при в’їзді в Київ. 
Він побудований буквою «П» і складається з трьох
окремих будинків (19, 21 та 23 поверхи). Останню
секцію здали в 20008му році, але з купою недоліків, 
які ми усуває й досі. 
Лише коли нашим депутатом було обрано Вадима

Пишняка, ми за його сприяння почали реально
змінювати  свій будинок і двір. Зокрема, в будинку 
на сходових клітинах було замінено вікна та балконні
блоки. А в дворі відновлено освітлення прибудинкової
території та повністю її заасфальтовано. Оскільки
раніше у вечірній час ходити там було небезпечно 
для життя: темно, і ноги можна було поламати.
Також завдяки нашому депутату було встановлено
сучасний дитячий майданчик, який також був дуже
необхідний нашим мешканцям. Адже в такому великому
будинку багато дітей, а майданчик був уже морально
застарілим. Дуже потішили мешканців встановлений
воркаут і тенісний стіл, які вже найшли своїх
прихильників здорового способу життя. 

Вул. Котельникова, 12: 

виконано капітальний ремонт сходових клітин

ÇÂ²Ò
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Пров. Святошинський, 2: 

встановлено 64 нових енергозберігаючих

вікна на всіх сходових клітинах 

Вул. Якуба Коласа, 27�В: 

встановлено  32 нових

енергозберігаючих вікна 

на всіх сходових клітинах 

Вул. Святошинська, 6: 

у 3 та 4 під’їздах виконано 

капітальний ремонт 

сходових клітин

Вул. Котельникова, 46: 

у 1 під’їзді виконано капітальний ремонт

сходових клітин

Вул. Котельникова, 26: 

виконано капітальний ремонт асфальтового

покриття

Вул. Героїв Космосу, 19�Б: 

у 2�му під’їзді на сходових клітинах

встановлено 26 нових 

енергозберігаючих дверей 

Вул. Героїв

Космосу, 19�А:

встановлено 

32 нових енерго�

зберігаючих вікна

на всіх сходових

клітинах

Василь Білик,

уповноважений 
від будинку 
по вул. Якуба Коласа, 
27#В:

– Наш будинок видно на весь квартал,
тому що на відміну від сусідніх у нас
тепер є освітлення на міжсходових ко8
ридорах. Цього року завдяки нашому де8
путату нам також встановили енер8
гозберігаючі двері та  вікна.
На цей рік за сприяння Вадима Пишня8
ка уже внесено до Програми соціально8
економічного розвитку питання про
заміну підвальних комунікацій. А вони в
нас у жахливому стані: трубопроводи
холодної, гарячої води, каналізації та
опалення. Також до Програми включено
асфальтування дворового заїзду до на8
шого будинку з вул. Жмеринської. 

Вул. Верховинна, 5а:  

виконано капітальний ремонт вхідної групи 

у 1 та 2 під’їздах

Пр�т Перемоги, 93: 

виконано капітальний ремонт вхідної групи

Наталія Ривкіна,

керівник ОСББ будинку 
по проспекту Перемоги, 93:

– Безперечно, проблем вистачає, адже наш будинок
було зведено 1980 року. Однак те, в якому він стані
нині, і яким був три роки тому – це непорівнянні речі.
Як голова ОСББ дуже задоволена плідною співпрацею з
нашим депутатом Вадимом Пишняком. І це
спостерігають усі мешканці.
2018 року завдяки нашому депутату в будинку було

проведено капітальний ремонт «вхідної групи».
Реставровано ґанок, повністю перекладено сходи та
відремонтовано кімнату консьєржа. Також було
встановлено нові енергозберігаючі вікна на сходових
клітинах та замінено вантажний ліфт.

Вул. Львівська, 12: виконано капітальний ремонт покрівлі

Вул. Жмеринська, 36: 

у 4 під’їзді виконано ремонт 

сходових клітин

депутата Вадима Пишняка 

про виконану роботу за 2018 рік
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Громадські приймальні
депутата Київради

Пишняка
Вадима 

Петровича
просп. Перемоги, 128/2;
вул. Велика Кільцева, 4

офіс 313
тел. (044) 362�16�52

Графік роботи:
з понеділка по п’ятницю

Час роботи: з 10.00 до 18.00
Е�mail: 

vadym.pyshnyak@gmail.com; 

Facebook Вадим Пишняк 

Одна з найгостріших проблем Свято�

шинського району – брак закладів

освіти. А ті що є, потребують ремонтів,

і ця потреба поступово, крок за кроком,

задовольняється, бо щорічно під час

складання міського бюджету Вадим

Пишняк обґрунтовує й обстоює не�

обхідність надання коштів на приведен�

ня до ладу шкіл та садочків.

– У дитячому садку №60 на вул.
Львівська, 32 ще торік утеплили фа!
сад, встановили енергозберігаючі
вікна. Але для завершення по!
вноцінного ремонту, не вистачало
фінансування. Довелося докласти чи!
мало зусиль, щоб у міському бюджеті
на 2018 рік було передбачено фінан!
сування на утеплення цоколю, – роз!
повідає Вадим Пишняк.

Нині цей заклад, якому вже понад
60 років, просто не впізнати. Замість
пошарпаної непривабливої споруди –
яскрава й охайна, а головне, тепла і
затишна будівля. До слова, до кон!
тролю за якістю ремонту долучалися
батьки. Разом з адміністрацією за!
кладу батьки визначали, в які саме ко!
льори буде пофарбовано фасад дитя!
чого садочка.

Загалом, за сприяння депутата вже
профінансовано комплексні ремонти
в чотирьох дитячих садках. Так, у сад!
ку № 214 на вул. Львівська, 32 викона!
но заміну вікон, асфальтування, вста!
новлено два нові павільйони та дитя!
чий майданчик, відновлено освітлен!
ня прибудинкової території. У НВК
«Сузір’я» на вул. Героїв Космосу, 15а
частково відремонтували покрівлю та
фасад. За минулої каденції Вадима
Пишняка було відремонтовано
дошкільні заклади № 601 на вул. Вер!
ховинній, 17 та «Обрій» на вул. Зод!
чих, 54а.

Також триває оновлення шкіл. У за!
кладах №40 на вул. Львівська, 6/3 та
№253 на вул. Жмеринська, 34, де
раніше вже замінили частину вікон і
відремонтували покрівлі, цього року
провели капітальний ремонт спорт!
залів. Завдяки активній роботі Вадима
Пишняка на цей рік було передбачено
відповідне фінансування, і учні двох
шкіл нарешті отримали сучасні умови
для занять спортом.

Утім, лише ремонтів замало. Як і
скрізь у Києві, у Святошинському рай!
оні забудовники зводять лише квад!
ратні метри й уникають обов’язку бу!
дувати соціальну інфраструктуру. У
підсумку жителів більшає, а кількість
соціальних об’єктів залишається та
сама, і навантаження на них зростає.

Наприклад, через брак місць у
школі №40 на вул. Львівська, 6/3
перші класи переповнені. За таких
умов багато дітей не можуть потрапи!

ти до навчальних закладів за місцем
прописки.

– Але в школі №40 невдовзі відбу!
дуться зміни. За моєї ініціативи в бю!
джеті заплановано кошти на проект
будівництва додаткового корпусу для
першачків, це дасть змогу розв’язати
проблему переповненості класів, –
розповідає про плани Вадим Пиш!
няк.

Ефективне рішення минулими ро!
ками вже було реалізовано в школі
№140 на вул. Львівська, 47/8. Завдяки
ініціативам громади та депутата там

було проведено реконструкцію та до!
будову, і зараз ця школа одна з най!
кращих у Святошинському районі.

– У більш віддаленій перспективі –
питання щодо Гімназії східних мов
№1 на вул. Львівська, 25. Нині нама!
гаємося вирішити питання щодо про!
екту, а вже потім будемо домагатися
фінансування. Не буду приховувати,
завдання складне, – каже Пишняк. –
Але в нас – у громади Києва, у
батьків, у мене – уже є чималий досвід
вирішення складних питань. Вважаю,
що і з цим впораємося.

У найстарішому в окрузі дитячому садку №60 по вул. Львівська, 32

теж зробили капітальний ремонт 

У школі №40 по вул. Львівська, 6/3 

капітально відремонтовано спортивну залу 

За сприяння Вадима Пишняка відбулися капітальні ремонти перших класів 

у Гімназії східних мов №1 по вул. Львівська, 25

Школи та дитсадки:
ремонтуються, утеплюються 
та модернізуються

Спортивна зала в школі № 253  по вул. Жмеринська, 34 після капітального ремонту

Анна Андрушок,

керівник організаційних заходів
Всеукраїнської громадської організації
«Легіон АТО», 
що знаходиться 
у Святошинському районі: 

– Із  Вадимом Пишняком ми
познайомилися ще в 2014 році,
коли його тільки обрали
депутатом міськради. У той час
частина наших чоловіків ще брала
участь у військових діях на
Донбасі, частина вже повернулася.
І пан Вадим завжди відгукувався 
на будь8яке прохання щодо
допомоги бійцям на фронті або
їхнім родинам тут.
Потім ветерани об’єдналися і

створили громадську організацію –
«Легіон АТО», основною метою якої є
матеріальна підтримка наших
бійців на фронті та соціальна
допомога після демобілізації.
Адже ніхто не зрозуміє вояка
краще, ніж його побратим8
ветеран. 
Також ми працюємо із родинами
загиблих воїнів, допомагаємо їм 
в оздоровленні. Для дітей
організовуємо щось цікаве. 
Усього в нашій організації на обліку
понад 90 дітей з родин учасників
АТО, загиблих бійців, багатодітних
сімей. Влітку минулого року було
вирішено здійснити давню мрію
дітей  відвідати зоопарк «Парк 
ХІІ місяців». Спонсором поїздки, 
а це – організація автобусу 
для 308ти дітей, деякі з яких були 
із батьками, виступив 
наш депутат Вадим Пишняк. 
Він також подарував усім
учасникам поїздки футболки 
з національною символікою 
та солодощі.
А раніше пан Пишняк надав
матеріальну допомогу 
для створення  пам’ятника
легендарному комбату батальйону
«Київська Русь» Олександру Гуменюку,
який відкрили у позаминулому році.
Ми дуже раді, що маємо у своєму
окрузі такого небайдужого 
й патріотичного депутата, 
який співпрацює з громадськими
ветеранськими організаціями.
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