Звіт
депутата
Київської міської ради
VIII скликання

Олеся Маляревича
за 2019 рік
ОКРУГ №55
Проведена повна реконструкція стадіону «РУСАНІВЕЦЬ»,
зокрема зроблено:
o Повне оновлення футбольного поля з круговими біговими доріжками та
спортивними майданчиками (сектор для стрибків з жердиною, сектор для
стрибків у висоту, сектор для штовхання ядра, яма з водою для стипль-чезу);
o Будівництво адміністративно-побутового павільйону з роздягальними,
душовими, кімнатою для арбітрів та медичним пунктом;
o Облаштування трибун з навісом на 480 місць;
o Встановлення інформаційного електронного табло, освітлення футбольного
поля та території стадіону, системи відеоспостереження, охоронної
сигналізації, протипожежного захисту та системи контролю доступу;
o Встановлення сучасного спортивного обладнання.
 ГАЛУЗЬ «ОСВІТА»
1. Поточні ремонти закладів освіти









Дошкільний навчальний заклад №404, вул. Ентузіастів 35/2;
Дошкільний навчальний заклад №441, Русанівська набережна, 12/3;
Дошкільний навчальний заклад №452, вул. Ентузіастів 41/2;
Дошкільний навчальний заклад №485, вул. Ентузіастів 13Б;
Дошкільний навчальний заклад №501, вул. Ентузіастів 11/3;
Дошкільний навчальний заклад №576, бульв. Ігоря Шамо 9/1;
Навчально-виховний комплекс «Монтессорі з поглибленим вивченням
англійської мови», вул. Ентузіастів 1/5;
Гімназія №136, вул. Ентузіастів 29/3;






Середня загальноосвітня школа I- III ступенів №137, вул. Ентузіастів 7/4;
Навчально-виховний комплекс №141, бульв Ігоря Шамо 5;
Середня загальноосвітня школа I- III ступенів №182, бульв. Ігоря Шамо;
Середня загальноосвітня школа I ступеня №330 «Русанівка», бульв. Ігоря
Шамо 18.
2. Капітальні ремонти в закладах освіти:

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ ТА ІГРОВИХ
МАЙДАНЧИКІВ:
 Дошкільний навчальний заклад № 404, вул. Ентузіастів, 35/2
 Дошкільний навчальний заклад № 485, вул. Ентузіастів, 13-б
 Дошкільний навчальний заклад № 501, вул. Ентузіастів, 11/3
 Дошкільний навчальний заклад № 441, набережна Русанівська, 12/3
 Дошкільний навчальний заклад № 452, вул. Ентузіастів, 41/2.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНІВ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ:
 Середня загальноосвітня школа №182, бульв. Ігоря Шамо, 17.
 ГАЛУЗЬ «КУЛЬТУРА»
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ
 Дитяча музична школа № 16, вул. Ентузіастів, 5-а.
 ГАЛУЗЬ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ
 Вхідна група відділу соціальної допомоги вдома Територіального центру
соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва на Русанівському
бульварі, 4.
 ГАЛУЗЬ «МЕДИЦИНА»
Центр ПМСД на вул. Ентузіастів, 49:
 Капітальний ремонт приміщення реєстратури на 1 поверсі;
 Капітальний ремонт (заміна) вікон;
 Капітальний ремонт даху.
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО ПОКРИТТЯ
У МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДАХ НА ДІЛЯНКАХ ЗА АДРЕСАМИ:
 Від будинків №№ 4 та 6 по бул. Ігоря Шамо, до будинків №№7, 7/1, 7/2, 7/3 по
вул. Ентузіастів;
 Від будинку №25/1 по вул. Ентузіастів до будинку №20 по бул. Ігоря Шамо;






Від будинків №№ 47 та 49 по вул. Ентузіастів до будинку №№22 по
Русанівській набережній;
Біля будинку №4 по Русанівському бульвару;
Від будинку №3 по Русанівському бульвару до будинків №№ 10 та 10/1 по
Русанівській набережній;
Від будинку №4/1 по Русанівській набережній до будинку №3 по
вул.Ентузіастів, будинків №6 та 8/1 по Русанівській набережній.

НА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЯХ:
 вул. Ентузіастів, 25/1;
 вул. Ентузіастів, 7/2;
 вул. Ентузіастів, 31/1;
 вул. Ентузіастів, 35/1.
 ГАЛУЗЬ «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»


Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація)
житлового будинку:
- Русанівська набережна, 4/1.



Капітальний ремонт даху житлового будинку:
- вул. Ентузіастів, 25/2.



Капітальний ремонт (заміна) вікон житлового будинку:
- вул. Ентузіастів, 29/1;
- вул. Ентузіастів, 41/1 (під’їзди 1-2);
- вул. Ентузіастів, 45
- Русанівська набережна, 4 (під’їзди 1-4);
- Русанівська набережна, 8/1 (під’їзд 5);
- Русанівська набережна, 12 (під’їзди 1-3);
- Русанівська набережна, 18/1;
- бул. Ігоря Шамо, 10 (під’їзд 2).



Капітальний ремонт фасадів житлового будинку:
- бул. Ігоря Шамо, 7.



Капітальний ремонт місць загального користування:
- бул. Ігоря Шамо, 2/7.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ НА УМОВАХ
СПІВФІНАНСУВАННЯ
 Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО і каналізація)
житлового будинку за адресою: вул. Ентузіастів, 7/1.
 Житлово-будівельний кооператив «Чайка», вул. Ентузіастів, 25/1:

















- роботи з утеплення фасадів на загальну суму 33200,72 грн. (перехідний
об’єкт з 2018 року).
Житлово-будівельний кооператив «Темп», вул. Ентузіастів, 33:
- роботи з реконструкції теплового пункту та встановлення нових
індивідуальних теплових пунктів на загальну суму 656331,96 грн.
Житлово-будівельний кооператив «Дніпрові хвилі», вул. Ентузіастів, 47:
- роботи з утеплення фасадів на загальну суму 988946,98грн.
- роботи з теплоізоляції та капітального ремонту дахів на загальну суму
867194,00 грн.
Житлово-будівельний кооператив «Восход» вул. Ентузіастів, 29/2:
- роботи з реконструкції теплового пункту та встановлення нових
індивідуальних теплопунктів на загальну суму 960321,86 грн.,
- роботи з утеплення фасадів на загальну суму 221412,00 грн.
Житлово-будівельний кооператив «Домобудівельник» вул. Ентузіастів, 25/2:
- роботи з встановлення нового індивідуального теплового пункту на
загальну суму 527139,58 грн.
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Давидова, 6» бульв.
Ігоря Шамо, 6:
- роботи з встановлення нового індивідуального теплового пункту на
загальну суму 586209,51грн.
- заміна вікон на енергозберігаючі в місцях загального користування на
загальну суму 33555,0грн.
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Башта на Давидова 12"
бульв. Ігоря Шамо,12:
- роботи з утеплення фасадів - на загальну суму 1208722,02 грн.
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Марс 4», Русанівська
набережна 14/1:
- роботи з теплоізоляції та капітального ремонту дахів на загальну суму
58508,55 грн. ( перехідний об’єкт з 2018 року).
Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Русанівський бульвар
9», бульв. Русанівський, 9:
- роботи з модернізації та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж
на загальну суму 201495,17 грн.

Проєкти громадського бюджету
За сприяння Олеся Маляревича у 2019 році, в рамках громадського бюджету
міста Києва реалізовано два незавершені проєкти - переможці громадського
бюджету 2018 року, а саме:





Громадський проєкт № 713 «Багатофункціональний майданчик для роликових
та льодових видів спорту» по бульвару Ігоря Шамо, 19/1, - сума проекту
2548,28 тис. грн;
Громадський проєкт № 346 «Русанівка спортивний острів Перший крок» по
вул. Русанівська набережна,10/1- сума проєкту 1112,3 тис. гривень.

Депутатський фонд:
 З коштів депутатського фонду у сфері житлово-комунального
господарства та благоустрою населених пунктів здійснено:
Придбання поштових скриньок для комунального підприємства
"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м.Києва" ЖЕД №410 (вул. Ентузіастів, буд.9/2, буд.9/1, буд.7, бульв. І.Шамо,
буд.13, буд. 20/1, Русанівська набережна, буд.10, буд.12/1, вул.Ентузіастів, буд.43
(2 під'їзд), ЖЕД № 401 (бульв. Верховної Ради, буд. 22 (1-7 під'їзди), буд.18 (1-7
під'їзди), ЖЕД № 402 (бульв. Верховної ради, буд.2, (1-2 під'їзди) вул. Г.
Тороповського, буд.37 (1 під'їзд), вул.Пожарського, буд.8 (1,2,3,4,5,6 під'їзди)).
Житлово-будівельного кооперативу "Славутич" (вул. Ентузіастів, 19/1 (1-4
під'їзди), об'єднання співвласників багатоквартирних будинків "Воскресенський
7-А" (вул.Воскресенська, буд.7-а (1,2,3,4,5,6 під'їзди), "Воскресенський 7"
(вул.Воскресенська, буд.7 (2,3,4,6 під'їзди) м.Києва
Придбання будівельних матеріалів для комунального підприємства
"Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району
м.Києва" ЖЕД №410
Придбання лавок паркових: для комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва"
ЖЕД №410 (вул. Ентузіастів, буд.43/1, Русанівська набережна, буд.4/1, буд.10/1,
Русанівський бульвар, буд. 6), бульв. І. Шамо, буд.14(2 під'їзд), житловобудівельного кооперативу "Славутич" (вул. Ентузіастів, буд. 19/1), кооперативу
власників приміщень "Слово" (Русанівська набережна, буд. 12 (1-4 під'їзд та на
прибудинковій території (дитячий майданчик), об'єднань співвласників
багатоквартирних будинків "Залізничний-3" (вул. Ентузіастів, буд.45 (1,2,3
під'їзд), "Марс-4" (вул. Русанівська набережна, буд.14/1 (1,2,3 під'їзд), житловобудівельних кооперативів "Слово-2" (вул.Русанівська набережна, буд.6 (1,2
під'їзд), "Сатурн" (вул.Ентузіастів, буд.31 (1,2,3, під'їзд) м.Києва.
Придбання квіткарок: для комунального підприємства "Керуюча
компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м.Києва"
ЖЕД №410 (вул.Ентузіастів, буд.15 (1-5 під'їзди), буд.11 (2-3 під'їзди).

 Матеріальну допомогу надано 118 громадянам. Ще 18 осіб отримали
матеріальну допомогу за міською цільовою програмою «Турбота.
Назустріч Киянам» за поданням Олеся Маляревича.
 Направлено депутатських звернень: 572;
 Проведено особистих прийомів громадян: 96;
 Громадяни, які звернулися до громадської приймальні Олеся
Маляревича: 332.

 За власною ініціативою та приватними коштами створив та
реалізував такі заходи:






Шорічний благодійний дитячий навчально-розважальний табір «ОСТРІВ
СКАРБІВ»;
Конкурси малюнку для дітей «Мамина Мрія» та «Мій Святий Миколай»;
Сімейний пікнік з Олесем Маляревичем;
Літній Кінотеатр під відкритим небом на Русанівській косі;
Підтримка Громадського бюджету в м. Києві.

Зв`язок з мешканцями округу Олесь Маляревич підтримує
постійно у вигляді комунікації в соціальних мережах, виїзних
зустрічах, участі в засіданнях правління та загальних зборах ЖБК
та ОСББ і в особистому спілкуванні.

ГРОМАДСЬКА ПРИЙМАЛЬНЯ
Адреса: 02154, м. Київ, вул. Ентузіастів, 17 (офіс 2) (Дніпровський район) вхід зі
сторони русанівського каналу;
Телефон: (044) 490-90-20;
Особистий прийом громадян депутатом проводиться за попереднім письмовим
записом не рідше одного разу на місяць.
Запроваджена електронна форма для комунікації між територіальною
громадою
міста
Києва
та
депутатом
за
посиланням:
https://forms.gle/zUsBhPqUWToiFVVc6

