
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ депутата Київради VIII скликання члена 

фракції «Єдність» Тесленка Павла Петрович про 

виконання депутатських повноважень за період 

01.12.2015 – 01.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСЛЕНКО ПАВЛО ПЕТРОВИЧ  

Депутатська фракція «Єдність» 

Округ №54  

 

Постійна комісія Київської міської ради з питань 

житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу - Заступник голови. 

 

Голова робочої групи Київради з питань встановлення 

теплолічильників в м. Києві. 

 

- проведено 46 особистих депутатських прийомів та 

зустрічей з мешканцями;  

- підготовлено 1467 депутатських звернень та запитів; 

 

 

Проекти рішення Київської міської ради: 

Проект рішення Київської міської ради №3266 (Про створення Центру нейрореабілітації 

учасників антитерористичної операції м. Києва ) 

Проект рішення Київської міської ради №2155 (Про внесення змін до Рішення Київської 

міської ради № 9/9 від 19 червня 2014 року "Про затвердження Положення про постійні 

комісії Київської міської ради) 

 

В рамках вирішення соціальноекономічних проблем та виконання доручень виборців 

округу № 54 (мікрорайон ДВРЗ та Стара Дарниця) за сприяння депутата Київради П. Тесленка в 

2016 році: 

 Проведено ремонти доріг на суму 2 мільйони 110 тисяч гривень. Загалом оновлено 6700 

кв.м. за адресами вул. АлмаАтинська, 109а, 64а, Марганецька 24, 311а, О. Довбуша, 333, 

Новаторів, 2а, Рогозівська, 3а, Гродненська, 35/1, 3/5, 5,Інженера Бородіна, 612/14, Профспілкова, 

4/1510, пров. Сеноманський, 16. 

 Проведено ремонти під’їздів 8 будинків на суму 800 тисяч гривень за адресами: вул. 

АлмаАтинська, 56, 52А, 89А, 68А, Волхівська, 5, вул. Гродненська, 27, 29, та Новаторів, 2А. 

 Проведено заміну вікон в 15 житлових будинках на суму 2 мільйони гривень за адресами: 

вул. Алма Атинська, 68, 68а, 56, 54, 52, 70, 43/57, 89б, 99/2, І. Бородіна 12/7, Марганецька 22, 24, 

26, Макаренка 6, Празька 29, 29/1, 31. 

 Проведено заміну вікон в школі № 103, ДНЗ № 700, 701, 702 та 455 на суму 1 мільйон 

гривень. 

 Встановлено 15 дитячих майданчиків на території дитячих садків № 700, 701, 702, 703 та 

455, провели капітальний ремонт даху ДНЗ 62 «Зернятко». 

Встановлено три спортивних майданчики за адресою Новаторів 2А, АлмаАтинська 39А та 

101А. Для покращення матеріальнотехнічної бази дитячих садочків та шкіл залучено понад 2 

мільйони 200 тисяч гривень. Відремонтовано актовий зал ДНЗ 700. Придбано нові ліжка, столи та 

стільці, лінолеум, матраци, подушки та ковдри. Загалом за сприяння депутата П.  Тесленка було 

залучено понад 8 мільйонів 100 тисяч гривень для розвитку мікрорайонів ДВРЗ та Стара Дарниця. 

http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-1594
http://kmr.gov.ua/uk/content/proekt-rishennya-kyyivskoyi-miskoyi-rady-2366


За сприяння П. Тесленка понад 500 мешканців отримали матеріальну допомогу. 

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКІВ ПО М. КИЄВУ 

Враховуючи соціальну значимість для мільйонів киян питання економії на послугах 

теплопостачання, депутат Київради Павло Тесленко (фракція «ЄДНІСТЬ») створив та очолив 

Робочу групи з питань встановлення теплолічильників в житлових будинках м. Києва.  

 Завдання Робочої групи  встановлення теплолічильників в кожному столичному будинку, 

де це технічно можливо та систематичний діалог з постачальниками тепла щодо впровадження 

енергозберігаючих технологій, щоб не лише зменшити споживання енергоносіїв, а й знизити їхню 

фактичну вартість для киян. 

 Напрацювання Робочої групи дало можливість забезпечити приладами обліку тепла в 2016 

році понад 90% житлових будинків Києва. 

 Окрім іншого, Робоча група разом з департаментом ЖКІ впроваджує комплексні рішення 

для захисту теплолічильників від викрадень, адже за минулий квартал зафіксовано вже понад 400 

таких випадків.  Це допоможе зупинити крадіжки теплоілчильників, а разом з цим і зекономити 

кошти киян. Також активна позиція киян та співпраця з Робочою групою дало змогу виявити 

несправності в роботі вже встановлених теплолічильників та зробити в подальшому відповідні 

перерахунки на користь мешканців.  

 

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ 
 

Ми розуміємо, що місцевий житловий фонд округу № 54 (мікрорайони ДВРЗ та Стара 

Дарниця) застарілий, потребує оновлення. Тому, перш за все інвестуємо саме в ремонти сходових 

клітин, заміну вікон, ремонт дахів, оновлюємо дорожнє покриття. Для вирішення цих питань 

залучаємо інвестиції з усіх можливих джерел та піднімаємо рівень соціальноївідповідальності 

місцевого бізнесу, який має також долучатись до розвитку території на якій працює.  

  

 Ми щоденно працюємо над 

важливими для нас з вами питаннями, 

як:  

 капітальний ремонт шляхопроводу і 

вулиці АлмаАтинської. Вже 

розроблений проект та проведено 

державну експертизу кошторисної 

документації. Залишився останній крок 

 залучення інвестицій, після чого 

"Київавтодор" розпочне ремонтні 

роботи. 

  будівництво автодороги, яка 

з’єднуватиме вулиці О. Довбуша з Броварським проспектом. Проектування також вже завершено, 

та в цьому році    проект виходить на державну експертизу. 

 реконструкція шкіл  № 11 та 103. Ми працюємо над залученням інвестицій для завершення 

проектних робіт та вирішили питання з визначенням замовником реконструкції, який вже має 

відповідний досвід в нашому районі,  

 каналізування та водопостачання селища ДВРЗ. (Нам вдалося залучити необхідні кошти на 

20162017 роки для завершення відповідних робіт, які планується завершити до кінця 2017 року.) 

 



 



Фотозвіт 

 
Встановлено 15 дитячих майданчиків на території дитячих садків № 700, 701, 702, 703 та 455 

 

 
Встановлено три спортивних майданчики за адресою Новаторів 2А, АлмаАтинська 39А та 101А. 

 

 

 

 



 

За сприяння П.  Тесленко в ДНЗ № 700 проведено ремонт актового залу. 

 


