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у складі земельної
комісії?

3

ЗВІТ за РІК:

благоустрій округу, складні
земельні питання, соціальна
підтримка і багато спорту

За підтримки Дмитра Банаса
відбулися змагання з тхеквондо

Школярі Татарки боролися за звання
«найкращої ракетки»

На Татарці започатковано футбольний турнір серед школярів

На окрузі встановлено спортивні
майданчики в рамках програми мера
«Спорт – доступний кожному»

Шановні мешканці Татарки! Дорогі сусіди! Рік тому Ви віддали за мене свій голос, підтримали мене на виборах. Я вкотре
дякую Вам за довіру. Ви знаєте, що це мій перший рік у Київській міській раді. Я намагався зробити багато справ за цей
період, і чимало справді вдалося. Хоча, зізнаюся – інколи було дуже непросто.
У цій газеті я хочу коротко прозвітувати перед вами. Переконаний, що і на нашому мікрорайоні і у столиці, роботу нашої
команди помітно.
Нагадую, що моя громадська приймальня чекає Вас за адресою: вулиця Багговутівська, 30. Відчинено з понеділка по
п’ятницю. У середу – з 10:00 проводжу особисті зустрічі з громадянами.

Продовжуємо працювати!

З повагою до кожного з вас, депутат Київради Дмитро Банас, округ 114
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«Мікрорайони Татарка і Лук’янівка – це переважно будинки старого житлового фонду. Тому у нас багато проблем з покрівлями, фасадами, комунікаціями, сходовими клітинами.
Протягом усього року я намагався привернути увагу столичної влади до
наших мікрорайонів. Слідкував, щоб під час кожного перерозподілу бюджету не забули про нас – мешканців Татарки і Лук’янівки. І справді – нам
вдалося зробити багато зрушень, до яких раніше ні в кого не доходили
руки. Тепер у Київраді знають про Татарку та Лук’янівку. Постійно акцентую, що цим мікрорайонам потрібна увага і підтримка міської влади.
Це тільки початок. Будемо й надалі робити наш округ кращим. Під час
формування бюджету на 2017 рік наполягатиму, щоб були передбачені
кошти на розвиток наших мікрорайонів».
Дмитро Банас,
депутат Київради від Вашого округу

Звіт за рік роботи на окрузі

12 основних справ
1. НОВІ ПАРКИ І СКВЕРИ

Надання статусу скверу на ділянці біля
житлових будинків № 36/5-38 на вулиці
Татарській.
Створення регіонального ландшафтного
парку «Смородинський» в межах
Смородинського, Подільського узвозів та
вулиці Нагірної.

4. НОВІ ПОШТОВІ СКРИНЬКИ

Половецька, 7/13; Миколи Мурашка, 4;
Печенізька, 4.

7. ЗАКУПІВЛЯ ІНВЕНТАРЯ

Для школи №139 закуплено стільці в
актовий зал; для дитячого садка №544 –
газові плити.
За сприяння Дмитра Банаса встановлено
теплообмінник постачання гарячої води за
адресою вулиця Платона Майбороди, 5/9.

10. РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ
МЕРЕЖ

Виконано на Половецькій, 16А. На
Багговутівській, 8/10 – заплановано.

2. ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ
МАЙДАНЧИКИ	

Встановлено ігрові майданчики на
території двох дитячих садків: №810
та №348. А також у дворах будинків
за адресами: Герцена, 18/20 та
Багговутівська, 4.
Встановлено спортивні майданчики на
вулиці Печенізька, 6-8. На Отто Шмідта,
26Б – заплановано.

5. РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН
Багговутівська, 38; Отто Шмідта, 35/37
(другий під’їзд); Отто Шмідта, 31 (у першому
під'їзді зроблено, у другому - заплановано);
Половецька, 14; Половецька, 16.

8. ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
ЛІФТІВ

Заплановані роботи на вулиці Миколи
Мурашка, 4 (перший під’їзд). За адресою
провулок Делегатський, 2/18 роботи
тривають.

11. АСФАЛЬТУВАННЯ
МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ
Роботи завершено на вулиці Печенізька,
35/43.

3. ДОПОМОГА ШКОЛАМ
У школі №1 на Татарці триває капітальний
ремонт харчоблоку та заміна обладнання.
Частково відремонтують їдальню.
У школі №139 капітально відремонтовано
харчоблок та закуплено нове обладнання.
Також відремонтована їдальня та
вентиляційні системи. Тривають ремонти у
двох спортивних залах навчального закладу.
Тривають капітальні ремонти у школі №70.

6. РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ

Капітально відремонтовані покрівлі за
адресами: Отто Шмідта, 26А; Половецька,
16Б; Татарська, 38.

9. РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ

Заплановано за такими адресами:
вулиця Половецька, 16А; Печенізька,
35/43; Багговутівська, 36; Татарська, 2Б;
Половецька, 1/7.
Замінено основний підвідний електрокабель
до будинку на Печенізькій, 35/43.

12. ЗАМІНА І РЕМОНТ ВІКОН
СХОДОВИХ КЛІТИН

За адресами: Багговутівська, 38; Отто
Шмідта, 31; Половецька,14.
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Що зробив Дмитро Банас
у складі земельної комісії?

Створено 26 гектарів парку у Шевченківському районі і врятована земля у
Пущі-Водиці – це перші результати роботи Дмитра Банаса у складі постійної
комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування

Зупинено земельну
махінацію у Пущі-Водиці

На заповідній території у Пущі-Водиці
через тіньові схеми намагалися приватизувати 0,5 гектарів рекреаційних земель
колишнього дитячого табору «Вогник».
У листопаді Київрада підтримала проекти
рішень Дмитра Банаса про відмову недобросовісним прохачам у приватизації.
У
приватних
руках
опинився
дерев’яний корпус табору на вулиці Юнкерова у Пущі Водиці. Земля перебуває
у власності міста. Однак власники майна
табору вирішили безкоштовно отримати у власність земельну ділянку, на якій
стоїть цей будиночок. З таким клопотанням вони звернулися до Київської міської
ради. Майно особи придбали за 16 тисяч
гривень, а оціночна вартість землі, яку
намагалися приватизувати безкоштовно,
орієнтовно складає більше 7 млн гривень.
«Це, безперечно, тіньова схема. Нам
разом з командою юристів вдалося розібратися у ситуації. Історія захоплення
майна стартувала у 90-их. Тоді корпус
табору через багато тіньових процедур
став «дачним будинком» і опинився у
приватних руках. А тепер власники захотіли приватизувати землю під цією нібито
«дачею». Відповідно до українського законодавства, люди справді мають право
приватизувати землю під своїми дачами.
Але у цьому випадку потрібно називати
речі своїми іменами: на даній території
насправді стоїть не дача, а вкрадений будинок дитячого табору. І я переконаний,
що приватизацію землі в жодному разі не
можна дозволити. Більше того – потрібно
повертати сам будинок у власність міста і
відкривати у Пущі-Водиці реабілітаційний

бачається надання зазначеній території
особливого охоронного статусу. Головною метою підготовки даного рішення є
збереження та розвиток зеленої зони», –
йдеться в документі. Проект благоустрою
парку вже розроблено, наступного року
його почнуть реалізовувати.
центр для учасників АТО, а не черговий
котедж», – переконаний Дмитро Банас.

Створено регіональний
ландшафтний парк
«Смородинський»

У листопаді депутати Київради підтримали проект рішення Дмитра Банаса про
створення регіонального ландшафтного
парку в межах Подільського й Смородинського узвозів та вулиці Нагірної в Шевченківському районі Києва.
«Це рішення важливе для столиці, бо
ми не тільки створюємо тут гарну зону
для активного відпочинку киян, а й захищаємо 26 гектарів історичних пагорбів
від забудови. Цього року на першу чергу
облаштування парку виділили 1,5 мільйонів гривень. У «Смородинському» вже почалися роботи. Це прокладання доріжок,
встановлення смітників, декоративні насадження та загальний благоустрій схилів
узвозу», – пояснив депутат.
За різними даними, Смородинському узвозу – більше 4 тисячі років. Місцеві печери були частково досліджені

у XIX ст., всередині них виявлені цінні
знахідки.
«Ми хочемо, щоб в майбутньому парк
«Смородинський» став центром для
спортивного розвитку дорослих та дітей, – планує Дмитро Банас. – Тут можна
організовувати вело-маршрути, походи,
скаутські табори. Попереду – багато цікавого».

Новий сквер на Татарській

Депутати Київради проголосували за
проект рішення Дмитра Банаса про створення нового скверу на вулиці Татарській
36/5 та 38 у Києві.
«В першу чергу цей проект рішення
було розроблено для того, щоб захистити ділянку від незаконних кіосків. Раніше
тут уже намагалися відкрити так званий
МАФ. Це місце, де гуляють мами з дітьми, відпочивають пенсіонери. Неподалік знаходиться школа. На мою думку,
тут доречно створити затишний сквер»,
– прокоментував Дмитро Банас.
Загалом йдеться про ділянку площею
0,53 гектара. «Проектом рішення перед-

Дмитро Банас,
депутат Київради:
Питання містобудування, землекористування та архітектури – одні з
найскладніших у столиці. Засідання
профільної комісії часто тривають
зранку до пізньої ночі. У Києві справді дуже багато проблемних забудов.
І дуже складно виправити ситуацію,
якщо минуло багато часу, а на ділянці вже височіє будівля. В таких
випадках потрібно шукати компроміси. Інакше проблему не вирішити.
Тому я постійно наголошую, що ми
повинні уважно вивчати питання ще
на етапі надання оренди і дозволів.
Тоді й проблемних забудов у місті
поменшає.
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Моя вулиця –

моя маленька Батьківщина

Хвилинка поезії
Я НЕ СУДДЯ
Не судіть,
То й не судимі будете.
Я не суддя тобі, мій світе!
Мені судити не з руки
Того, що натворили діти
І що зоставили батьки.
Суддею бути – річ невдячна:
Правічне ж бо:
		
«А судді – хто?!»
Були вже голови гарячі.
О, скільки крові пролито!
О скільки мрій знялись у вирій!
Ще й досі в серці передзвін.
Онуки винесуть нам вирок!
Чи буде справедливим він?
Чи буде виважена плата
За стільки страчених надій?
Я хочу бути адвокатом
Для тебе, рідний світе мій!
Надія Пукас,
поетеса, громадська діячка

Моя думка

У серпні мешканці Татарки і Лук’янівки визначали, чий двір
найкращий. Конкурс відбувся за сприяння депутата Київради
Дмитра Банаса:
«Ми підвели підсумки конкурсу на кращий двір Татарки
і Лук’янівки «Господарочка-2016», який стартував весною
цього року. Обирати було важко, але переможець є: двір на
вул. Отто Шмідта, 31. Ми вдячні за ідеї та роботу Наталі Борщенко».
Крім цього, призові місця вибороли двори таких будинків:
вул. Багговутівська, 8/10; вул. Татарська, 21; вул. Половець-

Українські книги – у школи
столиці

З ініціативи Дмитра Банаса Татарка приєдналася до загальноміської благодійної програми «Українські книги – у школи
столиці». Мешканці мікрорайону відгукнулися і разом зібрали
для школярів видання українською мовою. Бібліотеки мікрорайону отримали 260 україномовних книжок!

ка, 14. Переможці отримали подарунки, які дуже потрібні в
господарстві: поливні шланги, набори садово-городніх інструментів, електролампи. Але найбільша винагорода для кожного – це, звісно, затишні, зелені двори, які люди створили
своїми руками.
Як відомо, конкурс на кращий двір був анонсований навесні цього року. Всі охочі подали до приймальні Дмитра Банаса
заявки про участь. Мешканцям завезли пісок, чорнозем. Забезпечили насінням, саджанцями, фарбами та іншими матеріалами.

Меморіальна дошка
Олені Пчілці

Комісія з питань встановлення пам’ятних знаків одноголосно підтримала ідею Дмитра Банаса повернути
на будинок по Овруцькій, 6 у Києві меморіальну дошку
Олені Пчілці. Відома громадська діячка, письменниця
і мати Лесі Українки мешкала тут у 1925–1930 роках.
Меморіальна дошка вже була тут, але зникла після котрогось з ремонтів. Тепер потрібно отримати дозвіл на
це від посольства Лівії, яке наразі працює у будинку на
Овруцькій.

Безліч питань у кожної людини але
у молодих, мені здається, їх набагато
більше. Тому ми часто відвідуємо юриста громадської приймальні на Багговутівській, 30 Ігоря Лиходіда, який професійно допомагає нам розібратися у
законодавчих складнощах.
Традиційними стали зустрічі депутата Дмитра Банаса з молодими громадськими активістами. Ці зустрічі стають
з кожним разом цікавішими. Приміром,
на останній із них, у жовтні, нас було
більше 80 осіб.
Звичайно, є ті проблеми, які на рівні
міської влади вирішити складно: рівень
заробітної плати, відсутність достатньої
кількості робочих місць, питання житла
для молодих сімей. Але спільними зусиллями з нашим депутатом ми віримо,
що нам під силу подолати й ці труднощі.

Юлія Білоконь,
мешканка Татарки

