
Створена та ефективно пра�
цює Рада уповноважених

Проведено ремонтні роботи
в 55 будинках

Оновлюються навчальні закла�
ди: відремонтовано 4 дитсадки,
в багатьох інших зроблено по�
точні ремонти; проведено ре�
конструкцію та добудову 

у 140�й  школі, у школах №40
та №253 здійснено поточні ре�
монти та заплановано нові

Заняття спортом стають до�
ступними для всіх мешканців
округу: встановлено десяток
воркаутів та 3 нових дитячих
майданчики, оновлено багато
інших спортивних та дитячих
майданчиків.

Парки та сквери перетворю�
ються справді 
на зелені зони відпочинку 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ
БЮЛЕТЕНЬ  
КВІТЕНЬ 2018

137
ìåøêàíöiâ

прийняв
депутат

особисто торік

55
äâîðîâèõ
çóñòði÷åé

проведено 
у 2017 році

921
ìåøêàíåöü

взяв участь 
у цих дворових

зустрічах

378
çâåðíåíü

надійшло торік
до депутата

344
çâåðíåíü
виконано, 

інші в роботі

Підбиваємо підсумки за 2017 рік 
Звіт депутата Київради  
від 92/го  округу м. Києва Вадима Пишняка

Великий
дитячий
майданчик/
корабель 
у сквері 
по  вулиці
Котельникова,
26–32/11
встановлено 
за підтримки
Вадима
Пишняка

Особистий прийом 
Вадим Пишняк проводить

за адресами:

просп. Перемоги, 128/2 
(у вівторок, з 17.00 до 19.00);

вул. Велика Кільцева, 4, 
офіс 313 

(по понеділках, з 17.00 
до 19.00); 

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.
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– Як ви оцінюєте свою роботу в

окрузі? Що вдалося зробити?

– Святошинці нарешті
відчули: вони можуть самі
впливати на вирішення важ�
ливих питань, які стосуються
їхніх будинків, їхнього
життєвого простору і роз�
витку району. Команда
Віталія Кличка у Київраді, до
якої належу і я, запропонува�
ла дієвий механізм такого
впливу: обрання уповнова�
жених осіб багатоквартир�
них будинків і створення Ра�
ди уповноважених. Вважаю,
що за останній рік завдяки
роботі Ради нам вдалося зро�
бити багато корисних справ і
досягти певних перемог у
розв’язанні проблем, які
раніше здавалися без�
надійними. 
– Як працює Рада уповнова'

жених у Святошині? 

– Я провів не одну дворову
зустріч, пояснював людям, що
у них з’явилася можливість

впливати на роботу житлово�
комунальних організацій,
контролювати ефективність
використання бюджетних
коштів. Також Рада уповнова�
жених має змогу сама
ініціювати вирішення нагаль�
них питань району. А я як де�
путат буду працювати, щоб ці
заявки було внесено в програ�
му соціально�економічного
розвитку міста, допоможу
відшукати інші джерела
фінансування, організувати
роботу. Нині у нас працює
майже 50  уповноважених.
Торік рада поповнилася
кількома активними молоди�
ми людьми, що дуже приємно.

Спочатку не всі жеки доз�
воляли людям знайомитися з
кошторисами, брати участь у
складанні планів ремонтів.
Утім, з часом вдалося налаго�
дити взаємодію з більшістю
жеків і розв’язати сотні пи�
тань, які не вирішувалися ро�
ками і десятиріччями. 

Нині Рада уповноваже�
них – це єдина команда, у
якої спільні інтереси,
спільні завдання і погляди.
Навіть у вільний час цим
людям цікаво спілкуватися.
Торік вони усі, разом із
сім’ями,  ходили до театру –
це про багато що говорить.
До нас, коли засідає Рада
уповноважених,  уже навіть
з інших районів приходять
люди за порадами. Вони пи�
шуть про це в соціальних
мережах.
–  Яким чином уповноважені

можуть вплинути на вирішен'

ня питань  у комунальній

сфері? 

– Спочатку вони збира�
ють інформацію про потре�
би будинку. Потім затверд�
жують на засіданні Ради
уповноважених, а потім на�
дають пропозиції мені, як де�
путату, до району і до міста. Зі
свого боку, я беру ці питання
під свій контроль та ініціюю

Вадим Пишняк:
«Люди відчули: вони самі можуть 
вирішувати важливі питання»

Вадим Пишняк під час дворової зустрічі з мешканцями будинку по вул. Верховинна, 34

внесення відповідних
пунктів до програм бюджет�
ного фінансування, шукаю
інші способи розв’язати
проблему. 

Мною більшість адрес бу�
ло внесено в міські програми
саме на підставі звернень
мешканців. 
– Що можуть робити уповно'

важені, окрім подання пропо'

зицій?

– Згідно з рішенням
Київради №284/284 від 9
жовтня 2014 року, уповнова�
жені також мають право вно�
сити пропозиції щодо
поліпшення роботи обслуго�
вуючих підприємств, кон�
тролювати хід ремонтів та
благоустрою, організовувати
збори мешканців з обгово�
рення житлово�комуналь�
них питань, в тому числі за
участю експлуатаційних ор�
ганізацій тощо. Тож вико�
навці змушені враховувати
громадську думку! Люди
навіть ініціюють і домага�
ються змін у рішеннях
Київради!  
– І яких саме змін у рішеннях

Київради домоглася гро'

мадськість?

– Завдяки місцевій
ініціативі, наполегливості
команди керівників ЖБК
та ОСББ зменшено плату
за землю з 0,3% до 0,01%.
На запрошення Вадима
Пишняка команда
керівників ЖБК та ОСББ
долучились до засідань ро�
бочої групи в Київраді, на�
полягали, пояснювали і пе�
ремогли. Тепер грошове
навантаження на будинки
ЖБК та ОСББ зменшилося.
Крім того, ми допомогли
ЖБК та ОСББ у питанні от�
римання компенсації за
підвищені тарифи за 2004�
2010 роки. Тоді тарифи
підняли, пообіцявши жит�
ловим організаціям ком�
пенсувати різницю, але так
і не компенсували. На сьо�
годні є рішення на користь
ЖБК та ОСББ.
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КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ СПОРТИВНОГО ПОЛЯ

НА ТЕРИТОРІЇ ОСН «ПРИП’ЯТЧАНИ» 

ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 11,13,15, 
ВУЛ. ЯКУБА  КОЛАСА, 29

Перелік адрес житлових будинків, 
де у 2017 р. команда В. Пишняка
провела різні види 
ремонтних робіт

ЗАМІНА ВІКОН НА СХОДОВИХ КЛІТИНАХ

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 53
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 53А
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 12
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 46
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26
ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 4
ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 19
ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 89А
ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 18
ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29
ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 4
ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 6
ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА, 1
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 7
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 5А

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 42
ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА, 1/9
ВУЛ.ЛЬВІВСЬКА, 7/9
ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 11
ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 101/2
ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 99/1
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 28
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 38/9
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 39
ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 93
ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 91
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 51/А
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 3

ЗАМІНА ДВЕРЕЙ НА СХОДОВИХ КЛІТИНАХ

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26
ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 27В 
ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 7

ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 11
ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 19Б

ЗАМІНА ЛІФТА

ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 93

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ

ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 34
ПРОВ.  СВЯТОШИНСЬКИЙ, 2 
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 39
ВУЛ. ВЕРХОВИННА,5/9

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 2/14
(1/2 підїзд)
ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29
ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 4

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 

(ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)

ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 11
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 12
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 46
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 1
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 14
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 12
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 7

ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 34
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 25
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 3
ВУЛ.ЖМЕРИНСЬКА, 36
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 1/9
ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 5/9

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ 

АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ

ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 7
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 5А
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 34
ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 93

ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 24
ВУЛ.КОТЕЛЬНИКОВА, 12
ВУЛ.КОТЕЛЬНИКОВА, 2/14
ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 101/2

Зірка Мензатюк, 

письменниця

– Дуже приємно, що підтримали мої
«Київські казки», адже по суті, це – патріотична
книжка. В Києві досі є урочище Кожум’яки, і те�
че річка Либідь, і височіють гори Хоревиця,
Щекавиця й Старокиївська, на яких збудували
місто легендарні князі, й здіймаються довкола
нього загадкові двохтисячолітні Змієві вали…
Він казковий, коли світиться білими свічками
каштанового цвіту, казковий у пахощах лип та
акацій... А ще в Києві трапляється чимало не�
звичайного, дещо з того я розповіла в цій
книжці…

Дуже добре, що є такі люди, як Вадим Пиш�
няк, які розуміють, як важливо для наших діток
українське слово, українська історія. На жаль,
дехто вже відвик купувати книжки, адже все
можна знайти в інтернеті, у когось просто бра�
кує грошей, щоб їх купувати. А Вадим Пишняк
взяв і подарував цілому класу мої «Київські каз�
ки».  І  хоча зустрічей у мене дуже багато, я з
радістю прийшла до цієї школи.

Книжки київської письменниці Зірки Мензатюк 
входять до обов’язкової програми позашкільного читання.  

Вадим Пишняк вирішив познайомити  школярів із письменницею 
та подарувати дітям її  нову книжку «Київські казки».  

Перша зустріч відбулася в 3/В класі школи № 40, 
що по вул. Львівській, 6/3. Потім – у Гімназії східних мов 

по вул. Львівській, 25. Побачивши зацікавленість дітей,  
вирішили проводити такі зустрічі  в усіх школах району. 

І не тільки із Зіркою, але й з іншими дитячими письменниками 
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Завдяки Вадиму Пишняку за два роки в окрузі 
відремонтовано 4 дитячих садки.
Дитячий садок №60 на вул. Львівській, 32:

цю зиму діти зустріли з капітально утепленим фасадом 
та новими енергозберігаючими вікнами. 
У 2018 році тут капітально відремонтують  дах і пофарбують фасад.
Капітальний ремонт у садочку №214, 

що по вул. Котельникова, 44, замінено вікна, 
відновлено освітлення та проведено капітальний ремонт 
асфальтового покриття, встановлено новий ігровий майданчик. 
За минулої каденції, за сприяння депутата, було проведено ремонт дошкільних 
закладів «Обрій», що на вул. Зодчих, 54а, та №601 по вул. Верховинній, 17.
Поточні, але важливі ремонти проведено в інших дошкільних закладах. 
Зокрема, замінено вікна у ДНЗ № 218 (вул. Зодчих, 64а), 
№669 (вул. Жмеринська, 26а), НВК «Довіра» (вул. Жмеринська, 10А). 
У НВК «Дзвіночок», що на вул. Жмеринській, 1а, 
окрім вікон відремонтовано інженерні мережі та замінено покрівлю. 
У НВК «Інтел» (вул. Кіпріанова, 4а) також замінено вікна, 
відремонтовано інженерні мережі. 
А у НВК «Сузір’я», на Героїв Космосу, 15а, частково відремонтували покрівлю і фасади.

ÆÊÃ

У 30 будинках всі вікна було замінено 
на нові, енергозберігаючі
У 5 будинках встановлено нові металопластикові двері на сходових клітинах
У 7 будинках зроблено капітальний ремонт покрівлі 
У 13 будинках замінено труби гарячого та холодного водопостачання, 
центрального опалення та каналізації
8 будинків, біля яких проведено 
капітальний ремонт асфальтування

ÄÈÒÑÀÄÊÈ

ØÊÎËÈ

Спеціалізована школа №40

із поглибленим вивченням німецької мови –  
на 2018/й заплановано реконструкцію спортзалу. 
Раніше замінено частину вікон, 
відремонтовано покрівлю і частково – фасад, посилено фундамент. 
Школа №253: відремонтовано дах, замінено частину вікон,
зроблено частковий ремонт місць загального користування.  
На 2018 рік заплановано реконструкцію спортзалу 
та завершення ремонту місць загального користування.
Школа  №140 по вул. Львівській, 47/8 – реконструкція та добудова: 
стара споруда перетворилася 
на один з кращих навчальних закладів району із сучасно обладнаними класами,
спортзалами та басейном. 

гімназія №1школа №140

дитячий садок №60

дитячий садок №214

дитячий садок «Обрій»
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У 2017 році воркаути масово почали з’являтися 
у Святошинському районі: на просп. Перемоги, 89а, 

на вул. Верховинній, 5а, Героїв Космосу, 19 та 19а.
А перші такі два спортивні майданчики для підлітків та молоді
було встановлено ще за минулої каденції Вадима Пишняка 
на вул. Котельникова, 51а та парку «Совки». 
За сприяння Вадима Пишняка минулого року з’явилися 
нові дитячі майданчики на вул. Котельникова, 46 та

Котельникова, 51а, 
а також на вул. Верховинній, 34. 
А ось у сквері по вул. Котельникова, 26–32/11

нещодавно встановлено дитячий комплекс  
у вигляді величезного корабля, 
який став справжньою окрасою парку. 
На кошти Вадима Пишняка встановлено 
тренажери для дорослих на майданчику 
біля Скарбового лісу та інші. 
Обладнано майданчики для ігор та активного відпочинку 
малюків за адресами просп. Перемоги, 95, Котельникова,

3'7, Жмеринська, 4'6.

А біля будинків по вул. Жмеринська, 16 та 36, 
по вул. Героїв Космосу, 15, 19а та 19в, Якуба Коласа, 3/1

дитячі майданчики оновлено і відремонтовано. 
За благодійництва Вадима Пишняка також встановлено 
дитячі майданчики біля будинків по вул. Котельникова, 11,

вул. Петрицького, 5/9, у скверах біля будинків 
по вул. Котельникова, 26'32/11, Верховинній, 8'10, 

Жмеринській, 32'32а. 

ÏÀÐÊÈ ÒÀ ÑÊÂÅÐÈ

Сквер  на вул.Крамського, 10 – закладено кошти 
на капітальну реконструкцію скверу. Розчищено від хащ 
та сухостою. Завезені матеріали для облаштування доріжок.  
На черзі –  втілення проектів.
Сквер на вулиці Верховинній, 8'10 – встановлено нові лави,
рівень доріжок підвищили, розширили, заасфальтували.  
А біля дитячого ігрового майданчика, який, до речі, 
також був встановлений за власні кошти Вадима Пишняка 
ще у 2015 році,  з’явилася грифельна дошка 
для малювання кольоровою крейдою. 
«Совки», вул. Жмеринська – заасфальтовано 
основні доріжки, встановлено лавки. 
Парк став більш комфортнішим.   

ÑÏÎÐÒÈÂÍ² ÒÀ ÄÈÒß×² ÌÀÉÄÀÍ×ÈÊÈ
дитячий майданчик 

по вул. Котельникова,
26–32/11

школа №40

школа №253

Скарбовий ліс

«Совки»

дитячий садок 
№601

сквер 
на вул. Верховинній,8'10

А ще Вадим Пишняк мріє, щоб Київ став містом  дружнім до велосипедистів. Він сам захоплюється цим видом спорту, тож
активно підтримує «Велоконцепцію», розроблену Асоціацією велосипедистів Києва. Завдяки активності В. Пишняка на фракції 
та на сесії Київради більшістю голосів фракції «Солідарність» цю концепцію підтримано. Детальніша інформація / на сторінці 
В. Пишняка у фейсбуці. 
Разом із районною Радою студентів провели «Єврофест/2017» із великою спортивною і культурною програмою. Запросили
чемпіонів світу, Європи і України з воркауту – вуличного спорту. Святошинці побачили акробатичні вправи на спортивному
знарядді в їхньому виконанні. На прохання святошинців, такі свята депутат планує проводити й надалі.  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
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У Святошинському районі є ба'

гато цікавих шкіл з унікальними

традиціями та відомими вчите'

лями. Утім, технічний стан дея'

ких навчальних закладів доне'

давна просто жахав. Очевидне

протиріччя – а кошти, тим не

менш, на вкрай потрібний

капітальний ремонт у бюджеті

все не знаходилися. 

Але існує просте правило:
коли є бажання досягти ре�
зультату – ініціативність та на�
полегливість іноді творять
справжні дива. 

Яскравий тому приклад –
спеціалізована школа №40 із
поглибленим вивченням
німецької мови. Педколектив
та батьки звернулися до депу�
тата Київради Вадима Пишня�
ка, і є результат. На 2018�й за�
плановано капітальний ре�
монт спортзалу.  Також оно�
виться спортзал і в 253�й
школі. А нагляд за якістю ре�
монтних робіт здійснювати�
муть самі батьки. 

Висновок:  ініціатива меш�
канців району помножена на
співпрацю з депутатом дає кон�
кретний результат – уже восени
діти займатимуться в повністю
оновленому найсучаснішому
спортзалі, обладнаному всім
необхідним спортінвентарем.

Ще одна адреса, де зміни
відбуваються за тим самим
принципом – ініціатива ви�
борців плюс допомога депута�
та – школа №253. Тільки тут
проблема була складнішою:  у
навчальному закладі  виявлено
грибок, тож ремонт – це пи�
тання не лише естетики і ком�
форту, а здоров’я дітей. 

Ще за минулої каденції Ва�
дима Пишняка в школі  було
відремонтовано дах. А у 2017
році за сприяння депутата зно�
ву було заплановано кошти з
бюджету  – вже на заміну час�
тини вікон та ремонт місць за�
гального користування.  На
2018�й заплановано реконст�
рукцію спортзалу та другий
етап ремонту місць загального
користування. Вадим Пишняк
обіцяє запланувати фінансу�
вання відповідних коштів під
час коригування бюджету
міста. Підтримка громадсь�
кості обов’язково допоможе
вирішенню цього питання в
Київраді, переконаний депутат.

Є ще один план у депутата
– це капітальна реконструкція
Гімназії східних мов №1. Об�
сяг робіт буде дуже великим.
Адже передбачається не лише
капітальне оновлення основ�
ного корпусу – із заміною де�
рев’яних перекриттів, підлоги
тощо. Планується також
будівництво «з нуля» нових
корпусів для Гімназії, яка вже
давно потребує розширення.
Загалом, попередньо, на все це
потрібно не менше 250 млн
грн, а це і для міста значна су�

ма. Втім, на переконання Вади�
ма Пишняка, активна позиція
громадськості дозволить знач�
но прискорити виділення
містом коштів на проектні ро�
боти, а згодом – на саму ре�
конструкцію.

А от школа  №140 по вул.
Львівській, 47/8 – це приклад
того, чого можна досягти, якщо
об’єднати зусилля! Педагоги ли�
ше згадують, як вони десять
років поспіль оббивали пороги
чиновницьких кабінетів, доки
не звернулися до свого депута�
та. Результат не забарився: зару�
чившись підтримкою київсько�
го міського голови Віталія
Кличка, депутат зміг зрушити з

місця, здавалося б, безнадійну
справу. У бюджеті міста було за�
кладено значні кошти на
капітальну реконструкцію шко�
ли з добудовою. І буквально за
півтора року 140�ва перетвори�
лася на один із кращих навчаль�
них закладів не лише району, а
й міста. Важко повірити, що ця
красуня�школа, куди тепер
приїздять іноземні делегації, ще
кілька років тому була руїною,

куди, за розповідями учнів, вони
соромилися ходити.

– Досвід доводить, найкра�
щого результату можна досяг�
нути виключно за умови
співпраці всіх зацікавлених
сторін. Небайдужість та
ініціативність громадян дають
змогу виявити проблеми.
Підтримка  виборців значно
посилює позиції депутата в об�
стоюванні інтересів громади.
Зрештою, коли й цього не вис�
тачає, треба згадати приказку
«Вода камінь точить». Разом із
виборцями ми вже неоднора�
зово довели, що наполег�
ливістю можна досягти всього,
– каже Вадим Пишняк.

Cпортзали у школах №40 та №253 матимуть сучасний вигляд 

Школа №40

ШКОЛИ:
як довести до успіху, здавалося б, 
безнадійні справи
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У багатьох зверненнях меш'

канців округу до депутата

Київради Вадима Пишняка

традиційно йшлося і йдеться

про стан дошкільних на'

вчальних закладів. 

Зокрема, це стосувалося
найстарішого в окрузі дитя�
чого садка №60, який уже
понад 60 років працює в ма�
льовничому місці на вул.
Львівській, 32. Звісно, що та�
кий заклад треба з особли�
вою прискіпливістю догля�
дати і забезпечувати. За
сприяння депутата Київра�
ди Вадима Пишняка та за�
вдяки  громадськості й ко�
лективу працівників дит�
садка на кожному етапі ре�
монту було організовано

зустрічі для оперативного
контролю за виконавцями.
Результат:  цю зиму діти в
садку № 60 зустріли з утеп�
леним фасадом та новими
енергоощадними вікнами.
Залишилося ще оновити
дах і пофарбувати фасад – і
дитсадок буде, як новий! 

Між тим, депутат підра�
хував, що під час ремонту
йому вже довелося зустріча�
тися з підрядниками разів
50, щоб усі необхідні робо�
ти завершити до холодів. 

У 2017�му також прове�
дено капітальний ремонт у
садочку № 214, що по вул.
Котельникова, 44. Тут також
замінено вікна, а ще віднов�
лено освітлення та проведе�
но капітальний ремонт ас�

фальтового покриття. Та�
кож з'явився новий ігровий
майданчик, два старі
павільйони на території де�
монтовано, а на їхньому
місці цього року планують
побудувати нові. 

Фінансування цих робіт
відбувалося переважно за
кошти міської програми
соціально�економічного
розвитку. А контроль за
будівництвом здійснювала
громадськість разом зі
своїм депутатом у Київраді
Вадимом Пишняком. 

Ще раніше за сприяння
депутата було проведено
ремонт дошкільних за�
кладів «Обрій», що по вул.
Зодчих, 54а, та № 601 на вул.
Верховинній, 17.

Протягом 2015 року за
пропозиціями від гро�
мадськості округу та за
сприяння Вадима Пишняка
проводили поточні, але
важливі ремонти в інших
дошкільних закладах. Зок�
рема, замінили вікна у ДНЗ
№218 (вул. Зодчих, 64а),
№669 (вул. Жмеринська,
26а), НВК «Довіра» (вул.
Жмеринська, 10А). 

У НВК «Дзвіночок», що на
вул. Жмеринській, 1а, окрім
вікон відремонтовано інже�
нерні мережі та замінено
покрівлю. У НВК «Інтел»
(вул. Кіпріанова, 4а) також
замінено вікна, відремонто�
вано інженерні мережі. А в
НВК «Сузір'я» на Героїв Кос�
мосу, 15а, частково полаго�
дили покрівлю і фасади. 

Діти підростають, ідуть
до школи, а дитячі садки

знову заповнюються мале�
чею, тож мешканці округу
можуть не сумніватися: за
їхньої ініціативи й зусиль
депутата ці  непрості, але
приємні клопоти, ніколи не
припиняться.

За сприяння Вадима Пишняка відбувся капітальний ремонт
найстарішого в окрузі дитячого садку №60 

по вул. Львівській,32

Найменшим –
найкраще
За два роки в окрузі відремонтовано 4 дитячих садки

Роман

Мазур, 
голова
батьківсь/
кого
комітету
ДНЗ № 60

– У вересні минулого
року в дитсадку нарешті
розпочався капремонт.
Нарешті, тому що дитсад�
ку вже 60 років, і вже дав�
но треба було щось роби�
ти.  Там півтори сотні
дітей, це шість груп, і ми
почали збирати підписи
батьків у кожній групі. Нас
підтримав колектив садка
і депутат Вадим Пишняк.
Завдяки спільним зусил�
лям замінили вікна, утеп�
лили фасад. Встигли його
поштукатурити, і вже
навесні пофарбують. Та
головне – діти вже не
мерзнуть, бо ще минулої
зими ми давали  нашому
синові  із собою в садок
теплу піжаму. Десь на�
весні�влітку в дитсадку
планують зробити новий
дах. І треба сказати, що всі
роботи проводилися під
нашим спільним та ре�
тельним контролем. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
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Ñêâåð íà Êðàìñüêîãî: 
çàìiñòü ÷åðãîâî¿ âèñîòêè – 
çàòèøîê ìiæ ñòîëiòíiìè 
äóáàìè i ñîñíàìè

Це місце довгі роки оминали увагою
комунальники. Тривалий час зелена зо�
на біля університету «Україна», що на
вул. Львівській, 23,   була сквером лише
на папері, а опале листя, сухе гілля,
сміття, що накопичувалося роками,
ніхто не прибирав. Забудовники вже
планували тут звести чергову висотку.
Але такий стан справ не влаштовував
містян.

Торік розв’язання проблеми зрушило
з місця. Ініціативні мешканці району
звернулися до свого депутата  з прохан�
ням допомогти захистити сквер на
Крамського, 10 від забудовників і допо�

могти з його благоустроєм. І ось завдяки
Вадиму Пишняку в міській програмі
соціально�економічного розвитку було
закладено кошти на капітальну рекон�
струкцію скверу.  

Перш за все, його було розчищено
від хащ та сухостою. А вже наприкінці
року почалася підготовка доріжок до
облаштування якісного покриття. Не�
обхідні матеріали вже завезено, робо�
ти розпочнуться найближчим часом,

як тільки дозволятимуть погодні умо�
ви. На черзі –  втілення проектів  (див.
схему).

За словами депутата, головну роль
зіграла співпраця  громади та депутата.
Тепер важливо, щоб не було зволікань із
закінченням реконструкції, а також тре�
ба попередити подальші зазіхання забу�
довників на цей парк. Ці питання – теж
під спільним контролем Вадима Пиш�
няка та громадськості. 

Щоб парки та сквери стали окрасою, 
а не проблемою Святошина

У сквері на Верховинній, 8'10 на місці

суцільних калюж з’явилися нові кра'

сиві доріжки та лавки, як і у парку

«Совки».  Втім, усім цим довгоочікува'

ним і приємним змінам передували

ініціатива, наполегливість і робота. У

першу чергу, громади та її представ'

ника в Київраді – депутата Вадима

Пишняка. Отже, що ж змінилося.

За сприяння Вадима Пишняка відбувся капітальний ремонт 
у сквері по  вул. Верховинній, 8–10

Тетяна Глускіна,

мешканка Святошина 
(вул. Верховинна, 35)

– Це просто здорово, що поряд з
нами створюється сквер по вулиці
Крамського, 10, де зможуть і пенсіоне�
ри відпочити, і діти погратися. Довгі
роки це була покинута, заросла не�
прохідними хащами  територія, куди
ходили самі наркомани, що теж не до�
давало радощів місцевим мешканцям.

Зараз  за активної участі нашого де�
путата хащі розчистили, сухі дерева
прибрали, завезли тротуарну плитку
для доріжок. Вадим Пишняк разом із комісією в парку по вул. Крамського, 10

План реконструкції

скверу 

на Крамського, 10:

1 – ігровий
майданчик;
2 – спортивний
майданчик;
3 /мотузковий
майданчик;
4 – кам’янистий
лабіринт; 
5 – існуюча будівля;
6 – вхід до парку;
7 – біотуалет;
рожевим позначено 
мережу 
нових доріжок

1

1

2

3

4

7
5

6
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Ще наприкінці 2016 року мешканців
Святошина занепокоїли  ремонтні робо�
ти в одному з найбільших парків Києва –
«Совки», що по вул. Жмеринській.   Ним
місцеві жителі особливо пишаються, ад�
же це  не зовсім парк, а чималий шматок
справжнісінького лісу через дорогу від
багатоповерхівок. А тут навколо дерев
з’явилася ажурна огорожа – невже пла�
нують чергове будівництво? Та з’ясувало�
ся, що в такий спосіб «Київзеленбуд»
вирішив побороти незаконний вивіз
сміття на територію парку. А в парку  зби�
раються робити реконструкцію, і огоро�
жа – лише один із багатьох пунктів у цьо�
му плані. Тож місцеві жителі тепер хви�
люються, щоб первісну природу не пере�
творили на суцільні атракціони. 

Вадим Пишняк домагається того, щоб
проект реконструкції обов’язково роз�
роблявся за участю громади, а всі роботи
проводилися під її суворим контролем.

Хоча дещо тут давно треба було облаш�
тувати. Бо ліс – це здорово, але без нор�
мальних доріжок із дитячою коляскою
тут не погуляєш, а без ліхтаря ввечері вза�
галі нема чого робити.

Торік за сприяння депутата  було

заплановано кошти та заасфальтовано
основні доріжки.  Також на вулиці Жме�
ринській біля парку з’явився світлофор. А
ще влаштовують суботники, на яких гро�
мада разом із депутатом прибирає улюб�
лений парк.

Ñêâåð íà Âåðõîâèííié: ïîòåíöiéíèé áóäìàéäàí÷èê
ïåðåòâîðèâñÿ íà çðó÷íå ìiñöå äëÿ ñiìåéíîãî âiäïî÷èíêó

Інша історія зі сквером на вулиці Верховинній, 8�10. Ще торік мешканці навко�
лишніх будинків скаржилися, що сквер перебуває в жахливому стані. Після дощу стеж�
ки перетворюються на суцільні калюжі – пройти неможливо, не те, що гуляти.  Та й без
дощів це місце не було пристосовано для відпочинку. 

Чиновники не один рік обіцяли все полагодити, але до справи не доходило. Та во�
сени 2017�го сквер таки дочекався капітального ремонту.  Саме депутат  домігся, щоб
раніше заплановані  кошти  було використано за призначенням – на благоустрій
скверу. Тепер там встановлено нові лави, урни для сміття. Щоб ліквідувати калюжі,
рівень доріжок підвищили, а їх самих  – розширили та заасфальтували.  А біля дитячо�
го ігрового майданчика, який, до речі, також було встановлено за кошти Вадима Пиш�
няка ще у 2015 році,  з’явилася грифельна дошка для малювання кольоровою крей�
дою. За це батьки особливо вдячні, бо дітям вона аж надто прийшлася до вподоби.

À ïàðê «Ñîâêè» ìàº áóòè òàêèì, ÿê éîãî áà÷èòü ãðîìàäà

Вадим Пишняк разом із громадою на суботнику в парку «Совки»

Руслан Яценко, 
уповноважений від будинку 
по вул. Котельникова, 12

– Біля нашого будинку знаходиться парк по
вулиці Верховинна, 8�10. Він був досить
занедбаний: лавочок немає, нормальних
доріжок – теж. Після дощу взагалі зайти
неможливо через калюжі. Ми звернулися по
допомогу до нашого депутата Вадима
Пишняка, і він нас почув. Тепер у парку – нові
доріжки, дитячий майданчик, лавочки, урни
для сміття, дерева досадили. Тобто все, як має
бути. У минулому році депутат ще й грифельну
дошку привіз для малювання кольоровою
крейдою, малечі біля неї завжди повно. Ми
дуже задоволені, що у нас такий депутат. 

Ùîá çàìiñòü íîâîáóäîâè ç’ÿâèâñÿ ñêâåð
Мешканці проспекту Перемоги та вулиці Львівської не

один рік зверталися до місцевої влади  з проханням  владнати
питання з територією за адресою вулиця Львівська, 18 б. Тут
мав би бути чудовий сквер: столітні дуби, сотні інших дерев і
кущів. Та й навколо звели багатоповерхівки:  було б дуже до�
речним організувати людям зелене місце для відпочинку, де
можна було б і дітям погратися. Адже найближчий сквер – за
два квартали. Та всупереч нормальній логіці, вже довгий час
місцеві мають лише споглядати, як всю цю красу знищують.
Територія поступово стає справжнім сміттєзвалищем,  де зна�
ходять притулок ті, хто залишає зазвичай після себе порожні
бляшанки та використані шприци. 

Річ у тім, що ця ділянка, площею трохи більше гектара, з
2007 року в оренді в одного з ТОВ, яке має тут  у власності не�

велику будівлю, а поряд збирається  зводити готельно�житло�
вий комплекс. Отже, зелень буде знищено. А якщо це почати
робити зараз, потім, коли вже дійде до самого будівництва,
вже й не залишиться дерев, які треба  буде захищати. 

Тому Вадим Пишняк підготував проект рішення Київської
міської ради, який має врегулювати це питання. Цей проект
пройшов профільні комісії та був підтриманий на сесії
Київради. Від мера Віталія Кличка було направлено лист до
орендаря. Пропонується внести зміни до договору оренди:
залишити ТОВ частину земельної ділянки, де розташована
будівля, яка йому належить, а для будівництва готельного
комплексу відвести ділянку в іншому місці. А там, де хочуть
звести комплекс, облаштувати для мешканців жаданий сквер.
Та для цього ще доведеться докласти багато зусиль. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
КВІТЕНЬ 2018
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Для Вадима Пишняка спорт – не модна тема для піару, а частина

життя. Депутат, який навіть на зустрічі з виборцями приїздить на ве'

лосипеді, каже, що спорт для нього – своєрідні ліки від стресу та

засіб самовдосконалення. Тож він вважає своїм обов’язком забез'

печити жителям округу  доступність до спортивних знарядь і занять. 

Сьогодні у Святошині значно побільшало впорядкованих місць
відпочинку, спортивних та дитячих майданчиків. З’являються і незви�
чайні – як от на Котельникова, 26 – у вигляді корабля з облаштова�
ною навкруги територією… 

Це вже другий такий майданчик у вигляді казкового корабля, з
різноманітними драбинками та знаряддям для спорту. Раніше такий
корабель  встановили на просп. Перемоги, біля будинків 93 та 95. 

– Під час дворових зустрічей мешканці часто говорили, що за�

любки тренувалися б на обладнанні воркаутів – майданчиках для за�
нять вуличним спортом, які їм доводилося бачити в інших районах
міста. Коли я став депутатом – в окрузі не було жодного. А зараз вже є
приблизно десяток місць, де люди можуть безкоштовно займатися
спортом. Спортмайданчики для дорослих, воркаути для підлітків,
майданчики для рухливих ігор дітей.  Ми не лишаємо поза увагою
жодної заявки на встановлення спортивного обладнання. Шукаємо
будь�яку можливість профінансувати ці заходи – чи то за бюджетні
кошти міста, чи то в межах програми розвитку спорту в Києві мера
столиці Віталія Кличка, – доповідає депутат. 

Загалом, усі звернення мешканців округу щодо встановлення
спортивних майданчиків виконано, каже депутат. Щоправда, зараз
надійшли ще кілька запитів, які вже в роботі. Їх буде профінансовано
у 2018 році.

Майданчики для спорту 
та дітей мають бути доступні 
кожному 

Воркаут по  вул. Верховинній, 5а

Сучасний дворовий спортивний майданчик 
для гри у футбол, який має з’явитися за сприяння 

Вадима Пишняка у дворі будинків по Якуба Коласа, 29 
та Героїв Космосу, 11, 13, 15  

Дитячі майданчики/
кораблі 
по  вул. Котельникова,
26–32/11 
та просп. Перемоги, 95,
встановлені за підтримки 
Вадима Пишняка
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Ольга Демідас,

мешканка Святошина 
(вул. Котельникова, 26)

– У мене мала донька і раніше я жила на
Позняках. Здавалося б, район цей вва�
жається майже елітним, а погуляти з  дити�
ною нема де. Переселилася у Святошин
зовсім недавно – і дуже задоволена, тут ба�
гато парків, скверів. І вони просто на очах
змінюються, стають охайними і затишни�
ми. Поряд з моїм будинком у сквері нещо�
давно встановили дитячий майданчик у
вигляді казкового корабля. В ньому і ха�
тинки, і гойдалки різноманітні, і гірки так
встановлено, щоб  дорослі теж разом із
дітьми могли зайти. Цей корабель зробле�
но на совість – видно, що дуже надійний, і
водночас красивий, яскравий. Його вста�
новили дуже швидко – днів за п’ять. І всі ці
дні я бачила, як місцеві діти нетерпляче
крутилися біля нього, чекаючи, коли ж на�
решті приберуть будівельні стрічки. Тепер
там завжди людно. І лавочки симпатичні
навкруги поставили, щоб батькам було де
перепочити. Дякуємо Вадиму Пишняку !

Вадим Пишняк разом із керівниками ЖБК та ОСББ 
у сесійній  залі Київради

Ïèòàííÿ, 
ÿêå íå âèðiøóâàëîñÿ 15 ðîêiâ
У 2004'2010 роках для житлових організацій – юридичних осіб підняли тарифи,

пообіцявши згодом компенсувати різницю, але обіцянку так і не виконали. Лише

завдяки наполегливості керівників ЖБК та ОСББ і зусиллям  депутата  торік ЖБК

та ОСББ ці компенсації нарешті отримали. 

Віктор Шопик,

керівник ЖБК «Авіатор/19»  
по вул. Героїв Космосу, 15

– Я дуже вдячний Вадиму Петро�
вичу, що він допоміг вирішити пи�
тання погашення заборгованості
КМДА перед нашим ЖБК «Авіатор�
19»  щодо різниці в тарифах за гаря�
чу воду. Довгі роки ніхто не міг із цим
зарадити. Нарешті  нам повернули 94
тисячі, що дало можливість розраху�
ватися з Київенерго.  Ми дуже вдячні
Віталію Кличку, що пішов нам на�
зустріч. Адже з цього питання я осо�

бисто спілкувався з ним. Зустріч до�
поміг організувати  Вадим Пишняк.
Взагалі маю сказати, що депутат у нас
чудовий, він регулярно спілкується з
людьми, знає їхні проблеми, завжди
допоможе і за власні кошти – теж. З
його приходом округ почав зміню�
ватися на очах – подивіться, скільки
нових дитячих та спортивних май�
данчиків з’явилося, як у скверах стало
затишно та чисто.

Віра Мельник, 

голова правління ЖБК «Верстат/13»  по вул. Героїв Космосу, 19 
та ЖБК «Локомотив/6» по вул. Героїв Космосу, 19а, 
уповноважена від будинку Героїв Космосу, 19а

– Усі ці роки ми змушені були плати�
ти за завищеними тарифами, бо   пере�
живали, що інакше в нас  відключать во�
ду та опалення. Куди ми тільки не звер�
талися, щоб нам компенсували різни�
цю, як обіцяли. І щомісяця  ретельно ве�
ли свою бухгалтерію, готували тристо�
ронні акти звірки між КМДА, Київводо�

каналом і Київенерго, сподіваючись на
правду.  І ось торік, завдячуючи допо�
мозі  нашого депутата, ці кошти повер�
нулися. Тепер ми зможемо розпоряд�
жатися ними належним чином: витра�
чати їх на ремонти  наших будинків, на
благоустрій навколо них, адже про�
блем накопичилося  багато. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
КВІТЕНЬ 2018
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Тетяна Рибальська,
уповноважена
від будинку
по вул. Верховинна, 5а

– Не так давно наш будинок
вирішив взяти участь у громадських
проектах Києва: ми хотіли встановити
біля будинку такий спортивний май�
данчик, який об’єднував би інтереси і
дітей, і дорослих. Та, на жаль, ми не на�
брали необхідної кількості голосів.
Про це дізнався Вадим Пишняк, пе�
рейнявся нашою проблемою, і завдя�
ки йому нам надали минулого року
кошти на чудовий воркаут, розміром
аж 6 на 10 метрів, з великою кількістю
спортивного знаряддя для людей
різного віку! Перед цим він запитав у
людей, які саме знаряддя ми хочемо
отримати. Дуже вдячні йому! Також за
сприяння Вадима Пишняка було
замінено вікна, заасфальтовано
доріжки біля будинку, заплановано ре�
монт вхідної групи, заміну огорожі
прибудинкової території та встанов�
лення додаткових тренажерів.



Вул. Святошинська, 18: 
встановлено нові
енергозберігаючі вікна
на всіх сходових клітинах

Вул. Котельникова, 2/14: 
Відремонтовано асфальтове покриття,
капітально відремонтовано 50 відсотків покрівлі

Тетяна Ліходєдова,

уповноважена від будинку 
по вул. Львівська, 1

– Багато років ми не могли з’ясувати, чи є в
нашому будинку тепловий лічильник, чи ні.  А
рахунки за теплопостачання останнім часом
самі знаєте, як виросли. Мабуть, і досі все так і
було б, якби ми не звернулися до нашого де�
путата. Він написав запит у Київенерго, і торік
нам встановили новий лічильник на цент�
ральне опалення і відразу взяли його на ко�
мерційний облік.  Платежі вдвічі зменшилися:
якщо раніше за трикімнатну квартиру дово�
дилося сплачувати понад дві тисячі гривень,
тепер трохи більше тисячі. А загалом, завдячу�
ючи  депутату,  торік повністю замінили  ка�
налізаційні труби – вони в нас постійно про�
ривали, адже  будинок старий, йому вже 29
років. Також було замінено всі вікна на сходо�
вих клітинах і капітально відремонтовано
покрівлю.

Вул. Петрицького, 7:
встановлено нові
енергозберігаючі двері 
на всіх сходових клітинах

Юрій Крикливий, 

мешканець будинку 
по вул. Петрицького, 7

– Завдячуючи нашому депутату, торік у нас
замінили на нові частину дверей – старі, де�
рев’яні порозсихалися, їх неможливо було
навіть зачинити. А звідси – холод у парадних,
біля ліфтів, адже  наш будинок споруджено за
таким  проектом, що не передбачає взагалі за�
склених вікон. На цей рік заплановано заміну
всіх дверей, а ще – труб центрального опа�
лення, бо з ними теж маємо клопіт через
постійні  прориви. А ще одна важлива про�
блема, з якою нам допомагає Вадим Пишняк,
– це організація нормальної парковки. Річ у
тім, що біля нашого 14�поверхового будинку
є зона лише для семи машин. І люди залиша�
ють авто вздовж вулиці так, що ні швидка не
може під’їхати, ні пожежна. Домовилися, що
для цього обладнаємо частину прибудинко�
вої території.

Просп. Перемоги, 89А:
встановлено нові
енергозберігаючі вікна 
в кількості 31 шт. та 7 штук 
на балконних прольотах

Вул. Героїв Космосу, 19: 
встановлено нові
енергозберігаючі вікна 
на всіх сходових клітинах
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Вул. Верховинна, 5А: 
відремонтовано асфальтове покриття 
на прибудинковій території, 
встановлено нові енергозберігаючі вікна 
на всіх сходових клітинах

Вул. Котельникова, 12: 
встановлено нові енергозберігаючі вікна 
на всіх сходових клітинах та вхідної групи,
замінено систему опалення, 
відремонтовано асфальтове покриття



Вул. Львiвська, 14: замiнено всі каналізаційні труби у підвалі

Вул. Якуба Коласа, 27В: 
замiнено всі двері на сходових клітинах 

Вул. Якуба Коласа, 29: 
встановлено нові
енергозберігаючі вікна
на всіх сходових клітинах 
у 8/ми під’їздах 
9/типоверхового
будинку, ремонт покрівлі

Пров. Святошинський, 2: капітальний ремонт покрівлі

Вул. Верховинна, 7:
заасфальтовано дворові
доріжки, встановлено нові
енергозберігаючі вікна на
всіх сходових клітинах,
поштові скриньки,
відремонтовано систему
холодного та гарячого
водопостачання

Публікуємо перелік адрес
житлових будинків, 
де згідно доручень виборців 
до В. Пишняка заплановано
ремонтні роботи у 2018 році 

ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 19В
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 2/14
ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 19А
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 89А

ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 27В
ПРОВ. СВЯТОШИНСЬКИЙ, 2
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 25 

ЗАМІНА ДВЕРЕЙ НА СХОДОВИХ КЛІТИНАХ

ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 7 
ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 13 

ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 15
ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 4 

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ

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

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ 

(ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 2/14
ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 18
ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 95 

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26
ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 7 
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 34

ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

ПАРК 
ВУЛ.ВЕРХОВИННА, 8/10
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 14
ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29
ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 99/1

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 46 
ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО, 11
ВУЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 6 
ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29

ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 1
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 7 
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 12

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ

ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 5А
ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 93
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 1

ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 7 
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 12

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАНОВОЇ СИСТЕМИ

ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 11

СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 12   
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 2/14
ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 34
ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 12

ЗАМІНА ВІКОН НА СХОДОВИХ КЛІТИНАХ

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ

ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26 
ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 46
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Марія Рабкова,

уповноважена від будинку
по вул. Героїв Космосу, 13

– 30 років ані в нашому будинку, ані
біля нього нічого не робилося, а за ос�
танній час у дворі з’явився дитячий бас�
кетбольний майданчик, встановили
тренажери. У нашому будинку живе ба�
гато колишніх чорнобильців, а це люди
після інсультів, різних операцій – тому
для них ці тренажери вкрай важливі.
Знаю, що наш депутат і особисто їм до�
помагає.

У самому ж будинку торік замінили
плитку біля ліфтів, тепер планують встано�
вити  двері на сходових клітинах – через
старі протяги великі. Щоб було не тільки
естетично, але й тепло. 

Вул. Котельникова, 53, 53А: 
встановлено нові енергозберігаючі
вікна на всіх сходових клітинах

Вул.

Верховинна, 34: 
відремонтовано
асфальтове
покриття 
та зроблено
капремонт
покрівлі 

Просп. Перемоги 93: 
відкриття холу після капітального ремонту 

Наталія Ривкіна,

керівник ОСББ 
(проспект Перемоги, 93)

– По�перше, депутат допоміг нам замінити
вантажний ліфт – він часто зупинявся, а відре�
монтувати його було неможливо, бо деталі для
нього вже ніхто не робить – адже наш будинок
звели ще у 1980 році. Також у минулому році
нам встановили нові вікна на сходових кліти�
нах, і я вам скажу – дуже якісні. Та не просто
встановили і пішли. Усе акуратно пофарбува�
ли,  поштукатурили, де треба. По�третє, зроби�
ли капремонт у холі, геть усе: і стелю, і стіни, і
нове освітлення, і плитку нову на підлогу по�
клали, і батареї встановили. Ще торік  навколо
будинку зняли старий асфальт і поклали но�
вий. І ми дуже вдячні нашому депутату, що він
справді піклується про мешканців району.

Вул. Івана Крамського, 4: 
встановлено нові
енергозберігаючі вікна 
на всіх сходових клітинах 
та капітально відремонтовано
покрівлю
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Просп. Перемоги, 93:
відремонтовано 
асфальтове покриття,
встановлено нові
енергозберігаючі вікна 
на всіх сходових клітинах,
ліфт  та капітально
відремонтовано хол 

Вул. Котельникова, 46:
відремонтовано систему
гарячого та холодного 
водопостачання 
у підвальному приміщенні,
встановлено нові
енергозберігаючі вікна 
на всіх сходових клітинах, 
встановлено пандус



Вул. Ко'

тельнико'

ва, 51А: 
встановлено
нові
енергозбе/
рігаючі
вікна 
на всіх
сходових
клітинах

Вул. Верховинна, 39: 
капітально відремонтовано покрівлю

Вул. Котельни'

кова, 26: вста/
новлено нові
енергозберігаючі
вікна та двері
на всіх сходо/
вих клітинах
дев’ятиповерхо/
вого будинку,
замінено 
поштові скринь/
ки, облаштувано
робоче місце
консьєржа

Встановлено нові
енергозберігаючі вікна та двері
на всіх ліфтових майданчиках,
зроблено капремонт
інженерних мереж
по вул. Героїв Космосу, 11

Встановлено нові
енергозберігаючі вікна
на всіх сходових
клітинах по вул.

Верховинна, 28

Встановлено нові
енергозберігаючі
вікна на всіх
сходових клітинах 
по вул.

Верховинна, 39

Встановлено нові
енергозберігаючі
вікна на всіх
сходових клітинах
по просп. Перемоги,

91

Ілля Басаковський,

уповноважений від будинку 
по вул. Героїв Космосу, 11

–  Нашому будинку ба�
гато років, його зведено в
1986�му, отже і проблем у
нас багато. Торік, завдячу�
ючи нашому депутату,
замінили двері біля ліфтів,
встановили нові енер�
гозбірігаючі вікна на кож�
ному поверсі. А ще зроби�
ли капремонт мережі цен�
трального опалення, гаря�
чого і холодного водопо�
стачання. На цей  рік за�
плановано ремонт інже�
нерних мереж на
технічному поверсі та са�
мого технічного поверху.
У нас  депутат – таких ще
пошукати: в усьому допо�
магає людям,  і компен�
сації отримати, і фінансо�
во, кому потрібно. А яке
сучасне футбольне поле в
нас у дворі збираються
робити! Нам показували
проект – я такого ще не
бачив!

Встановлено нові
енергозберігаючі

двері на всіх 
сходових клітинах

по вул. Героїв

Космосу, 19Б

Вул. Святошинська, 4: встановлено нові
енергозберігаючі вікна на всіх сходових
клітинах, капітально відремонтовано
покрівлю, замінено поштові скриньки

Вул. Львівська, 1: 
капітально
відремонтовано 
каналізацію у підвалі,
встановлено нові
енергозберігаючі вікна на
всіх сходових клітинах

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
КВІТЕНЬ 2018
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«За ці роки 
в людей 
змінилася
свідомість»

ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВИПУСК: М. Дворнікова              НАКЛАД: 2000 прим.             НАДРУКОВАНО: ТОВ «ФОКУС/МЕДІА»

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 

– За роки співпраці з нашим депута�
том ми багато чого навчилися,
наприклад, куди і як писати запити,
щоб домагатися необхідних резуль�
татів. І на сьогоднішній день там, де є
уповноважені, ми маємо порядок  з
опаленням, з інженерними мережами,
у наших підвалах і горищах, у багатьох
будинках замінено вікна та двері на
сходових клітинах, відремонтовано да�
хи – всього не перерахувати. Ми маємо
порядок на прибудинкових тери�
торіях, де замінено асфальт, встановле�
но воркаути, дитячі майданчики. У нас
в окрузі нарешті оживають сквери та
парки, бо і там потроху все облашто�
вується. А який чудовий корабель для
дітей поставили на Котельникова, 26!
До речі, вже другий такий багато�
функціональний дитячий  майданчик в
окрузі.

У людей змінилася свідомість, ство�
рення Ради уповноважених дало нам
змогу обмінюватися досвідом,  повіри�
ти, що люди, об’єднавшись, можуть чо�
гось домогтися. Це має стати прикла�
дом для інших. І до нас вже звертають�
ся люди із сусідніх районів за порада�
ми – як скласти правильно звернення
до керуючої компанії свого району, за�
пит до свого депутата. 

Приємно брати участь у командній
роботі з нашим депутатом – з ним нам
просто поталанило. Молодий, прогре�
сивний, чесний, порядний, освічений,
він вчить нас боротися за свої права і
досягати успіху. Це перший депутат,
якого я зустрічаю у своєму житті, який
залюбки спускається з нами у підвали,
піднімається на горища, не жаліє зу�
силь на дворові зустрічі, щоб почути
людей. 

Сергій Лук’янчеко, голова Ради уповноважених

Марина Дворнікова,
керівник громадської приймальні
депутата Київради 
Вадима Пишняка

–  Команда Вадима Пишняка  
має активну життєву позицію.
Там я багато чого навчилася,
передусім відповідальності, 
стала впевненішою в собі. 
Я адмініструю дві громадські
приймальні в окрузі, до нас
приходять тисячі виборців 
з різними питаннями: надання
матеріальної допомоги,
розв’язання житлово�
комунальних проблем,
здійснення ремонтних робіт 
в будинках тощо. Трапляється,
що люди не можуть потрапити
до приймальні, тоді ми
приходимо до них додому 
і приймаємо звернення.

Ми відкриті, ємоційні 
та завзяті.

ÊÎÌÀÍÄÀ ÂÀÄÈÌÀ ÏÈØÍßÊÀ

Сергій Костянчук,
адвокат, помічник депутата Київради
Вадима Пишняка

– Я директор юридичної фірми «Ша�
балін і Костянчук». Ще навчаючись на
юридичному факультеті НУ ім. Т. Шев�
ченка я почав працювати юристом на
великому київському підприємстві –
взуттєвій фабриці «Київ». Мій вчитель,
керівник юридичного відділу Веніамін
Шабалін, завжди надавав юридичну до�
помогу його працівникам безкоштовно.
Коли ми пізніше створили юридичну
фірму, ми певний час приділяємо і для
безоплатної юридичної допомоги. Зок�
рема, це стосується роботи з депутатом

Київради Вадимом Пишняком. За 2017�
2018 роки в депутатську приймальню
звернулись десятки святошинців з
різними питаннями. Серед них: обгово�
рення детальних планів територій,
здійснення ремонтів в будинках,
вирішення комунальних проблем, по�
рядок створення та діяльності ОСББ та
ОСНів, демонтаж незаконних прибудов
до багатоквартирних будинків та інше.
Депутат  і його помічники намагаються
знайти вирішення кожного з цих пи�
тань.    
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